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 :ءارسإلا ةروس يف ىلاعت هللا لوقي

 5 هرتعس ه4 مر و رص رب نى اس اساس ص ت1 2

 لْثمِب أونأي نأ خلع نِجْلاَو شالا ِتَعَمَسَجأ ِنيَل لق #
 هءسا او 1208 لهآ سس 5 دسك جر ١ رع ا

 ٍضْعَبل مهضعب ناك ولو هِلْثِمِب نونأي ال ِناَرَفْلَا اًذه
 . [84 :ءارسإلا] « اريهظ

 لج ةكبأ
 هيلاري لسازع 7
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 لكي هللا لوسر تعمس :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع ىور

 اهنم جرخملا ام :تلقف «ةنتف نوكتس اهنإ الأ :لوقي

 ربخو ءمكلبق ناك ام أبن هيف هللا باتك :لاق ؟هللا لوسر اي

 نم «لزهلاب سيل لصفلا وهو :مكنيب ام مكحو .مكدعب ام
 هلضأ هريغ يف ىدهلا ىغتبا نمو «هللا همصق رابج نم هكرت

 وهو ء.ميكحلا ركذلا وهو ءنيتملا هللا لبح وهو .هللا

 سبتلت الو «ءاوهألا هب غيزت ال يذلا وه «ميقتسملا طارصلا

 ةرثك ىلع قلخي الو .ءاملعلا هنم عبشي الو .ةنسلألا هب

 هتعمس ذإ نجلا هتنت مل يذلا وه .هبئاجع يضقنت الو ءدرلا

 نم .دشرلا ىلإ يدهي ءابجع انآرق انعمس انإ اولاق ىتح
 .لدع هب مكح نمو ءْرِجَأ هب لمع نمو «قدص هب لاق

 . ميقتسم طارص ىلإ َىِدُهم هيلإ اعد نمو

 يف ءاج ام باب «هللا لوسر نع نارقلا لئاضف باتك يف يذمرتلا هدروأ
 7905 ثيدحلا مقر «نآرقلا لضف

 ردها
 هيلاري لسازع 7
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 موه

 ما اسفل

 نب دمحم انيبنو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ناسحإب مهعبت نمو «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «نيملاعلل هللا ةمحر هللا دبع

 :دعبو «نيدلا موي ىلإ

 «هديوجتو «هقطنو ءهانعمو «هظفلب ِةِكَي هللا لوسر بلق ىلع نآرقلا لزن دقف

 رييغتلاو فيرحتلا نم هتاملكو هتايا ظفحب هللا لفكت دقو «هميظنتو «هبيترتو
 هللا هلعج «4 نظم نِإَوَرْكِذلأ اَنَلَرَت ُنْححاَنِإ # :رجحلا ةروس يف لاقف ليدبتلاو

 هلثم نم ةروسب اوتأي نأ رشبلا زجعأف «نيدلا موي ىلإ ةيقابلا ةدلاخلا ةزجعملا

 ءوِلْتُم نم روس أونا انوْبَعَلَع انام ِبْبَر ف سك نإَو» : ةرقبلا ةروس يف لاقف

 باتكلا اذه ءاملعلا لوانت دقو (6َنِقِدَص ْرْشُك نإ هلأ نود ني مُءآَدَهْشأ أوُعَدََو
 يف اوسسأو «ةنيمثلا زونكلا هنم اوجرختساف «صيحمتلاو ةساردلاب ميظعلا

 ةرصاعملا ةيملعلا تافاشتكالا نم ريثك ترهظأ دقو «مهمولع دعاوق هتايآ لالظ

 دجت نأ نم دبالو ءاهيلإ ةراشإلا وأ اهركذ ىلإ نآرقلا قبس ةلهذم قئاقح

 َمِهيِرَْس# : ل «هقلخ امو هللا هلاق ام نيب قباطتلا

 له َكَع هنأ َكْيَرر فكي ملأ ُنَ هنأ َمُهَل بي ٌقَح مسمن فو ِقاَفأْلا ىف انني

 سرس ا الل ع اس هلق يقر

 ًاميمعت ةينآرقلا تاساردلا ةلسلس ةيمالسإلا ةبتكملا ىلإ مدقتو «ميظعلا نآرقلا

 مدقتل ميركلا نآرقلل ةيلودلا يبد ةزئاجل ةمظنملا ةنجللا نإو «ةينآرقلا ةفاقثلل

 هرشنو هعبطو هجارخإ يف مهاس نم لك ىلإو باتكلا فلؤم ىلإ اهركش
 بحاص ةفيحص يف لمعلا اذه لعجي نأ لجو زع ىلوملا نيلئاس .هعيزوتو

 سلجم سيئر «ةلودلا سيئر بئان موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا ومسلا

 ىلع هللا ىلصو . ميركلا نآرقلل ةيلودلا يبد ةزئاج يعارو .يبد مكاح «ءارزولا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «دمحم انديس

 ميركلا نآرقلل ةيلودلا ىبد ةزئاجل ةمظنملا ةنجللا

 |رهجؤ 5
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 ةمدقملا

 «نايبلا هملعو .ناسللاو لقعلا هبهوو «ناسنإلا قلخ يذلا هلل دمحلا

 هناحبس هدمحن «لهجلاو ةيمألا ذبنو ءملعلا بلطو ةءارقلا لضف ىلإ هدشرأو

 3 مركأ يدلاوقو «بازحألا رهاقو « باحسلا يرجمو «بابرألا براووهف

 روبل 0 نسا |ةتلرنأ بّتححرلا» : لاقف «باتكلا اذهب

 ميهاربإ] ديمي ا ريرَعَلأ ٍِطَرِص لإ ٌمِهَيَرِنْذِإِب

 :دلاخلا باتكلا صئاصخ

 انك كييلل نحل ل ديا 8: ىلاعت لاق د ل

 رك لإ ْمُهموَو مه دول نلت م مك َوَسْحَس ذأ ةولج هني ريش يدل نام اي

 .[ 73: رمزلا] «ٍداَه ْنِم مَ مم أ للش نسو اكلي دوي قدج هنأ ىذه كلكم

 : ىلاعتا لاقف ءايندلاو نيدلا رومأ يف دشرلا ىلإ يدهي هنأب هباتك فصوو

 ارح نأ تحصل َنوُلَمَعي ندا َنينِمْؤمْلا سيبو موه تم ىَلِل ىِدَبَي َناَْقْلا اًدَهَّنِإ ©

 . [ة:ءارسإلا] 4 اريك

 لاق «هباتك نع ضرعأ نم نيرق يورخألاو يويندلا كالهلاو داسفلا لعجو

 * صَقَأ ِةَميِْل َمْوَي هُمْهََو ص همم َنإَو ىركحِ نع ٌصّرعأ ْنَمَو 9 : ىلاعت
 .[١١؟::هط]

 هم رسال داب "يال ياا ا مزيج امل تر تار دع داو

 . [44 :فرخزلا] 4َنوُن 5 كسول #7 :ىلاعت لاق ءهموق نم

 « تلقت كلَ ايَرَع امم ُهَلَرَأ آَإ ل : ىلاعت لاق ءيبرع هباتك لعج دقو
 فسوي] : ١[ 8

 هل
 ل



 دَأَوَلَو # :ىلاعت لاق دفنت ال يهف اعتب ةفيضر ول «قايشأو
 ايزع هَل نإ هَل تملك تَدِقَي ام رحم ُةَعْبَس دف ف د را

 : 001 نمقل 4 42

 اهلزنأ يتلا ةدلاخلا ةزجعملا وهف .هباتك مامأ نجو سنإ نم قلخلا زجع نيبو
 لاق «هلثمب اوتأي نأ ًاعيمج اودحتا ولو مهلك قلخلا عيطتسي الو ءءامسلا نم
 قلئابزتم واذ لوشلا اذه نذوب ا أب نأ لك نجلاو لقإلا بنستحل نإ لا 7

 . [88 : ءارسإلا] # اريهَظ ٍضعَبِل ٌمُهضْعِب تن

 :نآرقلاب يدحتلا

 لاق ءاوزجعف هباتك نم ةريثك عضاوم يف هلثمب اوتأي نأ مهادجبتف مهرهق

 4# ترقدسص ردك ن | هَ آمي طَدهأ وه لل دنع ني بتكي أو نأ اناقلم # : ىلاعت
0000 

 و هر

 « يِقِدَص أَونك نإ ءِلْثُم ِثيِدَحي أونا # :ًاضيأ لاقو ء[144:صصقلا]
 . [84 :روطلا]

 م :لجو زع لاقف ءاوزجعف هلثم نم روس رشعب اوتأي نأب مهادحت

 مس ردع د 0 2 04 0

 : رُثَعطَتْسأ ِنَّمْأوعْدَأَو تيرم ويتم روس ٍرْشَعِبأ اونَأَم لق هنرتفأ تولوقي
 ع
 . [17 :دوه] «َنِقِدَص مث

 برحلا ديدانص ىدحتي ىلاعت لاق ءاوزجعف «ةدحاو ةروسب مهادحت مث

 أوْعَدَأَو ءهِلْثَم نَم قروش أوك َنْبَع َلَع انْ اَمِص ٍبْيَر ف مسك نِإَو# :نايبلا ةمئأو
0 
 . [77 :ةرقبلا] 4نوِدَصَرْشُك نإ هلأ ِنوُد نم َءآَدَهُس

 ا ل ل

 صام ل يمس 6 و

 نساك اب ىلا َراَّلأ اا فت ل أوُلَمْفَت َمَل نإ 5 : ىلاعت لاق 7 يف

 . [؟4 :ةرقبلا] 4رْفكْلِل تدع ةَراَجْلَو

 : قلخلا حصفأ يبنلا

 ةوسأو «ءاغلبلا جارس دمحيم انديس ميركلا هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو

 لهأل نايبلا لوسر ناك «قحلاب مهقطنأو «قلخلا حصفأ .ءايدألاو ءاملعلا

 1١ ؟

 5 3 ام 5 غ يل

 هكا
 ولاربلسازغ



 «ةايحلا يف ةلاسر فرشأ هلعجو «هميلعتو نآرقلا ملعت ىلع ثح دقو «نايبلا

 .'"”(هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ» :لاق ثيح

 غيزت ال يذلا وه) :هفصو يف لاق امم ناكف «هبر مالك فصو يف عدبأ دقو

 ةرثك نع قلخيالو .ءاملعلا هنم عبشي الو .ةنسلألا هب سبتلت الو ءءاوهألا هب

 نآرقلا بتئاجع نإف «هئيعب قحلا وه اذهو .29(هبئاجع ىضقنت الو ءدرلا

 يف ئماظلل لالزلا ءاملاك ءاملعلل هنإو «ىهتنت ال هلامج هوجو نإو « ىضقنت ال

 لامكلاو لالجلاو لامجلاو دوجلاو ركفلاو ملعلا رحب وهف «ءارحصلا

 : 9 عانقلا لات امك الا نش اننا ةقوغم هلم تتلظ املك ةدايز ةكايطعي ةمكحلاو

 ارشظن هتدز امم اذإ ش انك ههبيوجو ةزتتوؤمس

 : ِهكَي يبنلا ةزجعم نآرقلا

 جرفلا ريشبو «ىدهلاو ملعلا جارس وه «ءدلاخلا هللا باتك نإف :دعب امأ

 قاب وهو « كك هللا دبع نب دمحم يبرعلا يمألا يبنلا اذه ةزجعم وهو ءلمألاو

 ”يلاخت لاك + ةوبلا قاوم ىلع لهشي بيرحت هلو لودتت رز هوم ةعابسلا ادق ىلإ

 لماكلا انقيدصت عم اذه لوقن . [4:رجحلا] 4َتوُظِفَحل مَ اَنِإَو َرْكِذلأ اَنلَرَت ٌنححاَنِإ #

 «جارعملاو ءارسإلاك «مالسلا هيلع يبنلل ىرخأ تازجعم نم هركذ درو امب
 نم ءاملا عبنو «هيدي نيب ماعطلا حيبستو ءرمقلا قاقشناو «ءاعدلا ةباجتساو

 نيذلا تداز ءاهنيح ىف ةيتقو تازجعم ىهو «كلذ وحنو «ةفيرشلا هعباصأ

 نم ىقبألاو رهظألا 1 نآرقلا نأ ديب ؛نارقلا قدص ترزآو. ءاناميإ اوئمآ

 . لِيَ هتازجعم

 قيقحتب .يزيربتلل حيباصملا ةاكشم :رظنا ءهنع هللا يضر نامثع نع يراخبلا هاور )١(

 .توريب «ةثلاثلا ةعبطلا «قشمد «يمالسإلا بتكملا )101/١( «ينابلألا

 هدانسإ :يذمرتلا لاقو «هنع هللا يضر يلع نع يمرادلاو يذمرتلا هاور ثيدح نم (0)

 .(5590- 584/1) «ينابلألا قيقحتب «يزيربتلل حيباصملا ةاكشم :رظنا «لوهجم

 . قيقحت «يسابعلل «صيخلتلا دهاوش ىلع صيصتتلا دهاعم رظنا ءساون يبأل تيبلا 0
 ..توريب «بتكلا ملاع 562306 «ديمحلا دبع «ريدلا 7 دمحم
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 هل
 ل



 :هرثأو نآرقلا بولسأ

 برعلا هفرعي امل ًافلاخم «بلقلاو لقعلل ًاباطخ يبرع ناسلب نآرقلا ءاج دقو
 لامر اهتنفد ةمأ داليمل ًاببس هدوجو ناكف نرقطلاو موظنملا بيلاسأ نم

 «ملاعلا اهب ايحأو اهتوم دعب هللا اهايحأف «خيراتلا بتك اهتلهجو «ءارحصلا

 اذه يف يقوش لوقي «يبن مظعأل ةزجعم مظعأ يقابلا نآرقلا اذه ناكف
 :230ددصلا

 ©9ِهمّزلا نم ًالايجأ َتيِيحأ َتنأو هل ٌماقف ًاتيم اعد ىسيع ٌكوخأ
 9 حولا نم ثعباف وأ لهجلا نم ٌثعباف وم كيما نق ثوم كيعلاو

 شورع نآرقلا اذه كد دقف ءدحاو نوعرف شرع ىسوم اصع تكد نئلف
 كاله ببس حلاص ةقان تناك نئلو «ةرساكأو ةرصايقو برع نم هرصع ةنعارف

 «ةنيفسلا يف حون بكر نئلو «مجعلاو برعلا ةايح ببس نارقلا ناك دقف ءهموق
 ربكأ نآرقلا اذهب هللا ثدحأ دقلف . .ًاعيمج ضرألا جاجف اوبكر دمحم عابتأ نإف
 دهتجاو «ءاملعلا لوقع كلذب تراتحاف «هلك يرشبلا خيراتلا يف حالصإ ةيلمع

 كلذ يف ترثكو «هزاجعإ هوجوو هريثأت ببس ةفرعمل مهنم فلخلاو فلسلا
 ءمخض ديصر كلانه ناكف ,فيناصتلاو بتكلا تعضوو «لاوقألاو بهاذملا

 ديدج وه ام اهنمو ,.فلسلا نع لوقنم رركم وه ام اهنم «ةفرعملا نم لئاه زنكو
 قيحر ةليوطلا نورقلا ربع هضيف نم عيمجلل يطعي «نآرقلا وه نآرقلاو «ربتعم
 لهأ روهمج قافتا عم .هزاجعإ هوجو يهتنت الو «هبئاجع يضقنت الف «ةايحلا
 «هزاجعإ هوجو نم مظعألا هجولا وه ةغالبلاو ةحاصفلا ناديم نأ ىلع ملعلا
 «هنيناوقو هصئاصخ ةفرعمو .يبرعلا ناسللاب ملعلا لهأ ةيانع اذه ىعدتسا دقو
 تءاج مث ءالوأ وحنلا ناكف ءاهمولع عضوو ةغللا نيودت مت كلذ لجأ نمو
 ناك امنإو ءاهتاذل ةدوضقم ةيبرعلا ةغللا ةسارد نكت ملو «كلذ دعب ةغالبلا

 «ةيملعلا بتكلا راد )1١91/١  ١١7(. .يقوش دمحأ موحرملا رعش :تايقوشلا )١(
 ماك مه ء«توريب

 .قرفتلا :ممزلا (0)

 .ربقلا : مجرلا قفرفز
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 لمه كابا و
 دولاب كانغ ههاوغ



 ىلإ ةمجعلاو «ةنسلألا ىلإ نحللا قرطتي نأ نم «هباتكو نيدلا اذهل ًانوص
 . ةميلسلا قاوذألا ىلإ داسفلاو «ةحيصفلا بيلاسألا

 : باتكلل انفيلأت ببس

 ىف ةفلؤملا بتكلا ىف ناكو «بابلا اذه ىف دوهجلاو لاوقألا ترثك املو

 اذه يف ليق ام صخلأ نأ تببحأ ما وو «ليوطتو راركت بابلا اذه

 دارأ نمل ةزيكر نوكيل كلذو .يخيراتلا جهنملا ًايعارم هبذهأو هبترأ نأو «بابلا

 «ميدقلا فرعي مل نمل ديدج الف ءزاجعإلاو ةغالبلا باب يف ًاديدج فيضي نأ

 نمف هيلعو «ديزي وأ ماع فلأب هلبق ليق دقو ًاديدج هنظي يأرب ءرملا لوقي دق ذإ

 يكل «ًالوأ هلبق ليق امب ملي نأ هل دب الف ءملعلا ناديم يف ًاديدج ينبي نأ دارأ

 عم «ديدجب ىتأ دق هسفن نظي وهو - يردي ال ثيح نم - ديلقتلا يف عقيال
 هوجو ةفرعم ملعو «ةماع ةغالبلا ملع يف ديدجتلا ناديم نأ ىلع انديكأت

 يتوأ اذإ ناكمو نامز لك يف ءرملا عيطتسي «رخاز رحب وه «ةصاخ زاجعإلا
 هللا هقزرو «مولعلا ةيقبب ماملإو ةفرعم هيدل تناكو «ةغللاو ريسفتلا ملع تالآ

 .ىلاعت هللا نذإب عفانلا ديدجلاب يتأي نأ عيطتسي ءربصلاو ةبهوملا

 دقنو وحن نم ةيبرعلا مولع ةيقبك زاجعإلاب ًاطبترم ةغالبلا خيرات ناك املو
 ءالضفلا ضعب هلعف امب ةوسأ ءدحاو ثحب يف نيخيراتلا جمد تيأر دقف «بدأو

 نأل كلذ اولعف امنإو «هللا همحر فيض يقوش روتكدلا مهنمو بابلا اذه يف

 ةمألل ةيفاقثلا ةايحلا نمض هلك لخدي وهو ءدحاو زاجعإلاو ةغالبلا خيرات
 نيب لصف ةمث نكي ملو «نيدلا ءاملع نم ةغالبلا ءاملع ناك دقف «ةيمالسإلا

 . انرصع يف لاحلا وه امك مولعلا

 : يه «خيراتلا اذه يف لحارم عبرأ زيمن نأ عيطتسنو

 ةياهن ىتح يلهاجلا رصعلا نم أدبتو «نيودتلا لبق ام ةلحرم يف ةغالبلا -

 . يرجهلا يناثلا نرقلا

 نم أدبتو «زاجعإلاو ةغالبلا يف ثحبلل عادبإلاو سيسأتلاو نيودتلا ةلحرم - ١

 . يرجهلا سداسلا نرقلا ةياهن ىتح ثلاثلا نرقلا
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 ىتح يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ةيادب نم دتمتو «ةثيدحلا ةضهنلا ةلحرم - 5

 امو

 :ثحبلا ةطخ

 قلعتت يتلا ةيملعلا تاحلطصملا ضعب لوح ديهمتب انعوضوم أدبن فوس

 ةروكذملا لحارملا كلت نوكت مث .زاجعإلاو ةغالبلا نيب ةقالعلا نعو «ثحبلاب

 .ثحبلا عجارمف «ثحبلل ةمتاخب كلذ عفشن مث ,.لوصف ةعبرأل ًاعوضوم افنآ

 : يتأي ام هانعبتا يذلا جهنملا صئاصخ نمو

 نم نآرقلا زاجعإو ةغالبلا خيرات نيب عمجلا ىلع موقي «لماكتم جهنم هنأ - ١

 ةغالبلا نيب اوعمج نيذلا نوخرؤملاو ءدحاو باتك يف ههوجو عيمج

 لفي يذلا ينايبلا وأ يوغللا زاجعإلا ىلع مهتسارد ترصتقا زاجعإلاو

 هوجولا ةيقب ركذ انيأر دقو «ًابلاغ زاجعإلا هوجو ةيقب نود ءطقف ةغالبلاب
 الف «ىرخأ ةهج نم ةغالبلا ملعبو ءةهج نم زاجعإلا ملعب ةلص تاذ اهنأل

 ةقيرطو بولسألا ةلالد هلبقتت مل اذإ 0 زاجعإلا نع ثيدحلا نكمي

 .قايسلا

 امك ءاهاوس نود ىلوألا ةعستلا وأ «ىلوألا ةتسلا نورقلا ىلع رصتقن مل - ؟

 نم هيف ام انركذو ءًاضيأ ثيدحلا رصعلا انلوانت امنإو «نيثحابلا ضعب لعفي

 . تافاضإ

 اندرسو «ةصاخ ثحابم نمض نيملعلا نيذهل نيسسؤملاو مالعألا نيب انزيم - “٠

 .دحاو ثحبم نمض بابلا اذه يف مهعم مهسأ نم دوهج

 يملع يف يبيطلا مامإلا دوهجب نيرصاعملا نيهونملا لئاوأ نم نوكن امبر - ؟

 ةيثيدحلاو ةينآرقلا تاساردلا يف ملَع وهف ءزاجعإلاو ةغالبلا خيرات

 باتكلا مظعم هركذ لمهأو ءنودلخ نبا ةمالعلا هب هون «ةيغالبلاو

 . نيرصاعملا
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 زاجعإلا ةسارد ًامئاد مدقنو «مالعألا ةسارد يف يخيراتلا جهنملا اندمتعا  ه

 ملع :نيملعلا يف اوكراش نيذلا مالعألا دنع ةغالبلا ةسارد مث ءآلوأ

 ىلع ثعابلا ببسشلا وه ناك هنأل زاجعإلا ميدقتو «زاجعإلا ملعو ةغالبلا
 ثيح «ريخألا لصفلا يف الإ ةدعاقلا هذه نع جرخن ملو «ةغالبلا ريوطت

 ءزاجعإلاب قلعتملا سماخلا ىلع ةغالبلاب قلعتملا عبارلا ثحبملا انمدق
 روطت ىلإ دوعي اهروطت نم ءزجو .«تروطت دق زاجعإلا ةسارد نأل كلذو

 مولعلاو فراعملا عم لصاوتلا ةجيتن ثيدحلا رصعلا يف ةغالبلا ملع

 ةغللا مولع ىلع أرط ريبك روطت ةمث نإ لب «ىرخألا ممألا ىدل ةيناسنإلا

 زاجعإلا ثحابم يف تلخد امك ءزاجعإلا ملع اذه نم دافتسا دقو ءًاعيمج

 مئاق هروطت نأل «لوصفلا رخآ هانلعجف «يملعلا زاجعإلا لثم ةديدج رومأ

 . ثحبلا يضتقي ام بسح هيف عسوتنل و «ةغالبلا روطت ىلع

 .ئراقلل ًاليهست تارقفلا ميقرت اندمتعا- 5

 ًاديعب اهنم جذامنب ءافتكالاو «ةميدقلا رداصملا ةسارد يف زاجيإلا اندمتعا - ٠

 عالطالا حاتم بابلا اذه يف ملعلا لهأ اهفلأ يتلا بتكلاف .باهسإلا نع

 حرص ءانب يف مهتافاضإ رادقم نيبنو «مهدوهجب هونن انه نحن امنإو ءاهيلع
 . ةراشإلا هيفكت بيبللاو ءانه هولاق ام مظعم رركن نأ ديرن الو «ملعلا

 ناكو ءديدجلا اهنمو «ميدقلا اهنم «ةريثك عجارمو «ةدعرداصم ىلإ انعجر

 هللا هدمغت .فيض يقوش روتكدلا بتك اهب انعفتنا يتلا انعجارم زربأ نم
 . !ضرألا هجو ىلع يشمت ملعلا نم ةمأ ناك دقف «هتمحر لباوب

 . ةغالبلا ريوطتب قلعتي ام اهنم «ةدع رومأ يف انيأر انيدبأ 4

 . ثحبلا يف انتدمع ةيفافشلاو ةيعوضوملا تناك-٠

 قيفوتلاو نوعلا دمتسن هللا نمو
 نامجع ةئنيدم

 .ه5757١ .كرابملا ناضمر ١7 سيمخلا موي يف

 .م5١١٠ .لوألا نيرشت ٠١ قفاوملاو
 فلؤملا

1١/ 

0 

 لمه كابا 00



 لم نسا : 0 مما مق
 وليل سرع 7



 كسي يل سلا

 نم انعوضومب ةلصلا تاذ رومألا نم ةعومجم ديهمتلا اذه ىف لوانتن

 نأ ردجي امم ريسفتلا ملعب ةغالبلا ةلص نع ثيدحو «ءاهفرعن ةيملع تاحلطصم

 . نوثحابلا هيلإ هبنتي

 :ةزجعملا فيرعت :ًالوأ

 هيلع ردقي ملو فعض :ًانازجعو ءازجع ءيشلا نع زجع :ةغللا يف

 زجعي امو ”الوبتل !دييات يت ديبىلعالا هرهظي ةداعلل قراخ رمأ : ةزجعملاو

 ..'”هلفمب اوتأينأءرشبلا

 ةلادلا ءايبنألا تازجعم ةدحاو :ةزجعملا) : يبطرقلا لاق «حالطصالا يفو

 نع نوزجعي رشبلا نأل ةزجعم تيمسو  مهيلع هللا تاولص مهقدص ىلع

 .1(ةرجعم نوكت ال ظرش اهنم لتحا نإف ةسدخ اهطئارشو «ايلكمب نايثالا

 رحبلا قلفك . .هناحبس هللا الإ هيلع ردقي ال امم نوكت نأ :لوألا طرشلا

 .رمقلا قاقشناو

 لاق ول هنأل كلذ طارتشا بجو امنإو «ةداعلا قرخت نأ وه : ىناثلا طرشلا

 مل ءاهقرشم نم سمشلا عولطو ءراهنلا دعب ليللا ءيجم يتيآ : ةلاسرلل يعدملا

 . ةزجعم هاعدا اميف نكي

 .(رجع) ةدام « طيسولا مجعملا :رظنا 000(

 .ةيناثلا ةعبطلا «ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ حيحصت )194/١(. ءنآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)

 .م1905 /ه11لا" «ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم
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 :لوقيف «لجو زع هللا ىلع ةلاسرلا يعدم اهب دهشتسي نأ وه :ثلاثلا طرشلا
 اهل يلوق دنع ضرألا كرحي وأ ءاتيز ءاملا اذه هناحبس هللا بلقي نأ يتيآ
 .هب ىّدحتملا لصح كلذ هناحبس هللا لعف اذإف ؛ يلزلزت

 اهنوكب دهشتسملا ءاهب يّدحتملا ىوعد َقْفَو ىلع عقت نأ وه : عبارلا طرشلا

 ةيآ :ةلاسرلل يعدملا لاق ول هنأل طرشلا اذه طارتشا بجو امنإو ءهل ةزجعم
 نأب ةبادلا وأ ءهدي تقطنف .ةبادلا هذه وأ «ءيدي قطنت نأ يتجح ليلدو يتوبن
 ىلع لاد ىلاعت هللا هقلخ يذلا مالكلا اذه نإف «يبنب وه سيلو بذك :تلاق
 . ةلاسرلل يعدملا كلذ بذك

 هجو ىلع يّدحتملا هب ىتأ ام لثمب دحأ يتأي ال نأ : سماخلا طرشلا
 . '2”ةضراعملا

 : تازجعملا عاونأ :ًايناث

 : نيبرض ىلع تازجعملا» : يبطرقلا لاق

 . لكي يبنلا تومب هرصع ضرقتناو هلقن رهتشا ام :لوألا

 هتوبثب تضافتساو .هلوصحو هتحصب رابخألا ترتاوت ام يناثلاو
 اي

 : ةغالبلاب هتلصو زاجعإلا ملع :ًاثلا
 زاجعإ ملع» :ةفيلخ جاحلا لاق «ريسفتلا مولع دحأ وه نآرقلا زاجعإ ملع

 هيف فنص :لاقو ء«ريسفتلا ملع عورف ةلمج نم ريخلا وبأ ىلوملا هركذ :نآرقلا
 . ””«يزارلاو ينامرلاو يباطخلا : مهنم ركذف «ةعامج

 نأ دعب يزارلا لاق «ةغالبلا مولع ىلع يساسأ لكشب زاجعإلا ملع زكتريو
 نم دب الو «بهاذملا هذه تلطب املو» :اهدنفو زاجعإلا يف ءارالا عيمج شقان

 يف لوقعم هجو قبي ملو «هنع ريغلا زجعيو «هب يدحتلا حصي ىتح لوقعم رمأ

 )597/1١-9721(. «قباسلا ردصملا :رظنا )١(

 .(9؟/١) .«قباسلا ردصملا ()

 .توريب «ةثيدحلا مولعلا راد )25١١/١(. .نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك (0)

 ٠؟”

 لمه كبأ 0
 دولاب كانغ ازغ



 وه ًازجعم نآرقلا نوك يف هجولا نأ انملع ؛ةحاصفلا ىوس زاجعإلا

 . "20(ةحاصفلا

 ءريسفتلا ملع نأش ةغالبلا مولع ىلع هزاكترا يف زاجعإلا ملع نأشو

 . ةيتآلا ةرقفلا يف حضونس امك زاجعإلاو ريسفتلا يملع ةدعاق ةغالبلاف

 : ةغالبلاب ريسفتلا ملع ةلص :ًاعبار

 ملع» : ةفيلخ 00 ءريسفتلا ملع فيرعت نم دب ال ةيادبلا يف

 دعاوقلا هيضتقت هيضتقت ام بسحبو ةيرشبلا ةقاطلا بسحب نآرقلا مظن ىنعم نع ثحاب

 «لدجلاو .هقفلا لوصأو «مالكلا لوصأو .ةيبرعلا مولعلا هيدايمو «ةيبرعلا

 0 مولعلا نم كلذ ريغو

 لوأ نيسفتلاو : روشاع نبا'لوقي «ةأقن ةيمالسإلا مولعلا مدقأ ريسفتلاو

 ناك ذإ « هلك يبنلا رصع يف هيف ضوخلا رهظ دق ذإ ءاروهظ ةيمالسإلا مولعلا
 نع هنع هللا ىضر رمع هلأس امك «نآرقلا ىناعم ضعب نع لأس دق هباحصأ ضعب

 يف ًالوق ةباحصلا رثكأ امهو سابع نباو يلع دعب هيف رهتشا مث «ةلالكلا
 نب هللا دبعو «دوعسم نب هللا ديعو ههبعك نبا وبأو « تباث نب د ليزو « «ريسفتلا

 نم مالسإلا يف لخد نيح .هيف ضوخلا رثكو .مهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع

 مولعلا فرشأ ًاضيأ وهو ء«ريبج نباو دهاجم كلذ يف مهرهشأو «نيعباتلا

 7« قيفحتتلا ئلغ اهسأرو ةيمالسإلا

 هيلإ يوأي ًاكلسم قيرف لك كلسو «نآرقلا ريسفت يف ءاملعلا قحالت مث . .»

 نم لوأو .فلسلا نع رثؤي ام لقن كلسم كلس نم مهنمف «هيلع دمتعي ًاقوذو

 دمحم روتكدلاو «يئارماسلا ميهاربإ روتكدلا قيقحت ءزاجعإلا ةيارد يف زاجيإلا ةياهن (1)
 .م19486 «ندرألا ءنامع «عيزوتلاو رشنلل ركفلاراد .75(4 - 71) ص ءىيلع وبأ تاكرب

 )471/١(. «ةفيلخ جاحلا «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك :رظنا (0

 .م1984 «سنوت ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا )2١54/١(« ءريونتلاو ريرحتلا ريسفت (0)

 الإ
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 يف يطويسلا ذيملت يدوادلا كلذكو .«سنأ نب كلام ىنعملا اذه يف فنص
 ةقيزطلا هده: لهأ نهشأَو «ًالامجإ كرادملا يف ضايع هركذو لا كال

 رظنلا كلسم كلس نم مهنمو «يربطلا ريرج نب دمحم سانلا يديأب وه اميف
 نع صصقلا لقنب ريثك فغشو .يسرافلا يلع يبأو «جاجزلا قاحسإ يبأك
 دحاو رصع يف ءاج نأ ىلإ ,تاعوضوملا مهبتك يف ثرثكف «تايليئارسإلا
 دومحم مساقلا وبأ ةمالعلا وهو «قرشملاب امهدحأ ناليلج ناملاع

 خيشلا وهو سلدنألاب برغملاب رخآلاو «فاشكلا ٌبحاص .يرشخمزلا
 صوغي امهالكو ءزيجولا ررحملاب ىمسملا هريسفت فلأف «ةيطع نب قحلا دبع
 «نيرسفملا مالك ركذيو «برعلا مالك نم اهدهاوشب ينأيو «تايآلا يناعم ىلع
 نبا ىلع ةعيرشلا ىحنمو ءصخأ يرشخمزلاب ةيبرعلاو ةغالبلا ىحنم نأ الإ
 يلوأ نم امهدعب نم عجرمو «بابلا اتداضع امهالكو «بلغأ ةيطع
 .©0(بابلألا

 :ريسفتلا مولع :ًاسماخ

 نأ يغبني يتلا مولعلا مهأ نع ثيدحلا ىلإ ريسفتلا ملع نع ثيدحلا اندوقيو

 نم نآرقلا رسفمل دب الف «ةغالبلا مولع اهتلمج يف يتأيو ءرسفملا اهب طيحي
 : يتأي امب يطويسلا اهددح دقو .اهاطاعتيو اهب عربي مولع

 «عيدبلا «نايبلا «يناعملا .قاقتشالا ,فيرصتلا ءوحنلا ملع «ةغللا ملع
 .خوسنملاو خسانلا «لوزنلا بابسأ «هقفلا لوصأ «نيدلا لوصأ .تاءارقلا
 . '"'ةبهوملا ملع «مهبملاو لمجملا ريسفتل ةئيبملا ثيداحألا .هقفلا

 هركذ ام اهنم ءرسفملل ةديدج ًاطورش ءاملعلا طرتشا ثيدحلا رصعلا يفو
 رشبلا ةياده هجوب ملعلاو ءرشبلا لاوحأ ملع :يهو انقر نيت حم كسلا
 فلاب خيلك

 )١( «قباسلا عجرملا )١/١15(.

 «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةكرش .(؟5- 77/0 ءنآرقلا مولع يف ناقتإلا :رظنا (0)
 .م19ا98 /ه154 «ةعبارلا ةعبطلا ءرصم

 .م 1917 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا )١/ 5١ - 4625١ «رانملا ريسفت :رظنا ()
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 .اهمولعو ةغللا لوح رودي ًابيرقت اهفصن نأ اندجو مولعلا هذه يف انلمأت ولو

 الب نآرقلا حاتفم يهف ءهريسفتو نآرقلا مهف يف ةيبرعلا ةيمهأ ىلع دكؤي اذهو

 ىلع ًاضرف ةيبرعلا ملعت نيملسملا ءاملع نم ريثك لعج كلذلو «بير

 ةغللا سفن نإف ًاضيأو...» :لاق ثيح ةيميت نبا مامإلا مهنمو «نيملسملا

 « ضرف ةنسلاو باتكلا مهف نإف «بجاو ضرف اهتفرعمو «نيدلا نم ةيبرعلا

 . ''"(بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو «ةيبرعلا ةغللا مهفب الإ مهفيالو

 باتك ريسفتل ةمدخ ةغالبلا ملع ماق دقو ءرسفملل هنم دب ال ًاضيأ زاجعإلا ملع

 سأر وه ريسفتلا ملعو ءزاجعإلاو ريسفتلا ةدعاق ةغالبلاف «هزاجعإ نايبو هللا

 روهمج اندجو اذإ بجع الو «ةيمالسإلا مولعلا ةيقب تعرفت هلنمو مولعلا

 رهدزتو نودتل اهمولع نكت مل ةغالبلا نأل «ريسفتلا نوطاعتي نمم مه نييغالبلا

 نأ نكمي ال ًايوضع ًاطابترا ناطبترم ريسفتلاو ةغالبلا خيراتف ءريسفتلا الول
 .ًادبأ هارع مصفنت

 :ةيآلاو ةروسلا ىنعم :ًاسداس

 ىرخأ ةروس نم اهل ةنابإلا برعلا مالك يف ةروسلا ىنعم» :يبطرقلا لاق
 لاق «ةلزنم ىلإ ةلزنم نم اهيف عفتري هنأل كلذب تيمسو ءاهنع اهلاصفناو

 : ةغبانلا

 ٌبذيبذتي اهنود كلم لك ىرت ةروس كاطعأ هللا نأ رت ملأ

 . كولملا لزنم نع اهيلإ تعفترا فرش ةلزنم يأ

 . روس ضرألا نم عفترا امل لاقي امك اهعافتراو اهفرشل كلذب تيمس :ليقو

 . ءانبلا روسك هدنع نكي مل ام ىلع فرشي اهئراق نأل كلذب تيمس :ليقو

 برعلا لوق نم «ةدح ىلع نآرقلا نم تعطق اهنأل كلذب تيمس :ليقو

 دمحمو يناتسرح ماصع قيقحت «ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا )١(

 .م1997 ١51/ ءىلوألا ةعبطلا «توريب «ليجلا راد ؛.(557) ص «يلعزلا ميهاربإ
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 ةرؤس لصألا نوكي اذه ىلعف «مهاياقب يأ سانلا رأسأ يف ءاجو رؤس :ةيقبلل

 .اهلبق ام مامضنال ًاواو تلدبأف تففخ مث «زمهلاب

 .ةروس :ةماتلا ةقانلل برعلا لوق نم ءاهلامكو اهمامتل كلذب تيمس :ليقو

 :رعاشلا لاقو .واولا حتفب روس :ةروس عمجو

 * روسلاب َنأر قي ال رجاحملا دوس #*

 .27(تارّوُسو تاروُس ىلع عمجي نأ زوجيو

 عم ةفالاعلا نيف هيكل هاون ألا نعم روش نظرا "فقتشيو
 نم ةنئاب يه يأ «هلاصفناو اهدعب يذلا نم اهلبق يذلا مالكلا عاطقنال ةمالعاهنأ
 هلوق كلذ نمو .ةمالع يأ «ةيآ نالف نيبو ينيب :برعلا لوقتو .ةدرفنمو اهتخأ

 : ةغبانلا لاقو . [154 :ةرقبلا] «ءيكحُلُم َةياَءَّنِإ # : ىلاعت

 ٌمعِباسلا ماعلا اذو ماوعأ ةتسل  اهتفرعف اهل ٍتايآ ُثمهوت

 :لاقي امك «هنم ةفئاطو نآرقلا نم فورح ةعامج اهنأل ةيآ تيمس :ليقو

 . '"”«اهلثمب ملكتلا نع رشبلا زجعي ٌبجع اهنأل ةيآ تيمس :ليقو

 :ةغالبلاو ةحاصفلا فيرعت :ًاعباس

 ُءَصْقَأ وه ُبوُرَع ىحأَو # : ىلاعت هللا لاق ءروهظلاو نايبلا :ةغل ةحاصفلا

 . [”4 :صصقلا] «اناكل قم

 ىلإ ةردابتملا «ةرهاظلا ةنيبلا ظافلألا نع ةرابع :يناعملا لهأ حالطصا يفو

 .اهنسح ناكمل «ءارعشلاو باتكلا نيب لامعتسالا ةسونأملاو .مهفلا

 ةظفللا بتاكلا ربتعي امبسح «ملكتملاو «مالكلاو «ةملكلل ًافصو عقت يهو

 .اهتاوخأ عم ةكوبسم وأ ءاهدحو

 لصو اذإ هدارم ناللف غلب :لاقي «ءاهتنالاو لوصولا :ةغللا يف ةغالبلاو

 )١( «نآرقلا ماكحأل عماجلا )١/ 50 -55(.

 «قباسلا ردصملا (؟) )55/1١(.
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 . ""'هاهتنم ءيشلا غلبمو ءاهيلإ ىهتنا اذإ :ةنيدملا بكرلا غلبو «هيلإ
 . "”هتحاصف عم لاحلا ىضتقمل مالكلا ةقباطم : حالطصالا يفو

 : ةغالبلا بتارم :ًانماث

 :لاق «بتارم نم امهنيب امو «ةغالبلا يفرط ينيوزقلا بيطخلا ركذ
 لفسأو ءهنم برتقي ام وأ زاجعإلا دح وهو .يهتنت هيلإ ىلعأ :نافرط ةغالبللو»

 ءاغلبلا دنع قحتلا هنود وه ام ىلإ هنع مالكلا ريُغ ام اذإ وهو .ئدتبت هنم
 ةريثك بتارم نيفرطلا نيبو .بارعإلا حيحص ناك نإو «تاناويحلا تاوصأب

 (0عس ف
 . ةتوافتم

 الال ال

 ءركفلا راد 1١(. «ءال - )١ص ءعيدبلاو نايبلاو يناعملا يف ةغالبلا رهاوج :رظنا )١(

 .م1945 /ه5٠5١ «ةرشع ةيناثلا ةعبطلا «توريب

 راد )8١/١(« «يجافخ معنملا دبع دمحم .د حرش «ةغالبلا مولع يف حاضيإلا :رظنا (؟)

 .م19187 /ه07٠4١ «ةسماخلا ةعبطلا «توريب «يناتبللا باتكلا

 .(87 )١/ «ةغالبلا مولع يف حاضيإلا (0
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 لوألا لصفلا

 نيودتلا لبق ام ةلحرم يف ةغالبلا

 يرسم يناثلا نزقلا ياه يت يذاجنلا ريصتلا نم ةعاربلا مادي

 : ثحابم ةعبرأ نم لصفلا اذه نوكتيو

 يلهاجلا رصعلا يف ةغالبلا :لوألا ثحبملا

 يمالسإلا رصعلا يف ةغالبلا :يناثلا ثحبملا

 يومألا رصعلا يف ةغالبلا :ثلاثلا ثحبملا

 يسابعلا رصعلا يف ةغالبلا روطت :عبارلا ثحبملا

 ؟/

 لعسَسي
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 ديهمت .٠

 مهبدأو برعلا ةايح نع ةحمل هيف ركذنو
 : مهنطومو برعلا :ًالوأ

 ةريزجلا هبش اونكس دقو ؛مالسلا هيلع حون نب ماس ىلإ ةبسن ةيماس ةمأ برعلا
 ؛ةليا ىلإ ءاقلبلا ثيح «ماشلا ةيداب ضعب برغلا ةهج نم» اهب طيحيو «ةيبرعلا

 ىلإ رصم جاجح قيرطب ةدوجوملا ةبقعلا ثيح «ةليأ نم ذخآلا مزلّقلا رحب مث
 بونجلا ةهج نمو .امهاناد امو ديبزو ٌئيط ثيح «نميلا فارطأ ىلإ زاجحلا

 ىلإ ندع ىلإ بونجلا ةهج نم هركذ مدقتملا مزلقلا رحب هب لصتملا دنهلا رحب
 رحب قرشلا ةهج نمو .اهلوح امو رافظ نم ةرهم دالب ثيح «نميلا فارطأ
 مث ةرصبلا مث «نيرحبلا دالب ىلإ لامشلا ةهج ىلإ دنهلا رحب نم جراخلا سراف
 دالب نم سلاب ىلإ ةناع ىلإ تارفلا لامشلا ةهج نمو .قارعلا دالب نم ةفوكلا
 . "'”«ءادتبالا عقو ثيح ماشلا ةيرب نم ءاقلبلا ىلإ «ةيتارفلا ةريزجلا

 بونجلا فرط ىلإ» ةعقاو ثيدحلا يفارغجلا ريبعتلاب ةيبرعلا ةريزجلا هبشو
 نم ةهجو تارفلا قرشلا نمو «ةيروس لامشلا نم اهدحيو ءايسآ نم يبرغلا

 ندع جيلخ بونجلا نمو :2")«رمحألا رحبلا برغلا نمو «يدنهلا طيحملا
 . برعلا رحبو

 :برعلا تاقبط : ًايناث

 : تاقبط ثالث برعلاو

 بتكلا راد )١84/١  ١1808(. «يسولألل ءبرعلا لاوحأ ةفرعم يف برألا غولب )١(

 . ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا

 .نورشعلاو ةسماخلا ةعبطلا (1) ص «تايزلل يبرعلا بدألا خيرات (؟)

>53 

 هيلاري لسازع



 سيدجو دومثو داع لثم ,مهراثآ تسمطو « مهرابخأ تسرد نيذلا مهو ةدئاب

 .مهرجو

 :ةناطحق نبانرغي ىلإ ةومشملا توسبلا مهو «ةيراعو

 . زاجحلا يف مالسلا هيلع ليعامسإ دلو مهو «ةبرعتسمو

 : مهيلع هللا لضف :ًاثلاث

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا دعصلا ىتش ىلع ةفلختم ةينثو ةمأ برعلا ناك
 لاق « لضفألا ىلإ مهتايح ريغي نأو «مالسإلاب مهيدهي نأ هللا دارأف . . ةيسايسلاو

 قا تمي أوكا فرك الو اعجب هَل لب أو مصتغأَو » : ىلاعت
 اهني حدف ِراّلَأ ني ورق اكس لع مد 5و وح ايم 0و 0

 . ٠١[ :نارمع لآ] 11111001118 ملا نيَسب كِل

 # نياّثلل َتَجِحُأ ِةَمأ َرْيَح 76 محك # : ىلاعت لاق هو و

 ا[ :نارمع لآ]

 ُمَّنِإَو # :ىلاعت لاق «نيدلا موي ىلإ اهيلإ ةوعدلاو «هتلاسر فرش

 . [44 :فرخزلا] 4 تس

 : مهبدأو مهتغل ةميق :ًاعبار

 ءاهلجأ نكت مل نإ ةبطاق ةيناسنإلا ةراضح يف تاغللا لجأ نم ةيبرعلا ةغللا

 اهمالآو اهلامآو ءاهمالحأو ةيناسنإلا نوجش تلمحو ءءامسلا يحو اهيف لزن

 بادآلاو» :تايزلا نسح دمحأ ذاتسألا لوقي ددصلا اذه يفو هلك خيراتلا ربع

 ىلإ ناسنإلا ةلوفط ذنم ةقيلخلا بادآ اهنأل .ءءاعمج بادآلا ىنغأ ةيبرعلا
 «ةدحاو ةمأ ةغل مالسإلا دعب رضم ةغل تناك امف ؛ةيبرعلا ةراضحلا لالحمضا
 اهوعدوأ ءهفنك يف وأ هللا نيد يف تلخد يتلا بوعشلا عيمجل ةغل تناك امنإو

 ضرألا راطقأ تياج مث «مهتاغل رارسأب اهيلإ اوضفأو «مهتاروصتو مهيناعم
 تعسوو ء«اهتلزان ةغل لك تعرصف «ملعلاو ةراضحلاو بدألاو نيدلا لمحت
 «شابحأو دونهو دوهيو سرفو نانوي نم نيمدقألا بادآو نيلوألا مولع .

 تاغللا عراصم تدهشف «ةليوطلا نورقلا كلت بوطخلا كرع ىلع تكسمتساو

* 

 سَ



 نم لوقعلا رامثو حئارقلا جاتن ثرت «شأجلا ةطبار سأرلا ةعوفرم يهو ءاهلوح

 فلأتت «راهنألاو لوادجلاك اهفالتخا ىلع ممألا تاغل تناكف «ةلحنو بدأ لك

 . "'”«ةيبرعلا ةغللا وه دحاو طيحم يف بصت مث « عمجتت مث ءابعشتت مث

 ال ال ال

 . ص «قباسلا عجرملا قد
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 لمه كابا و
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 لوألا ثحيملا

 يلهاجلا رصعلا يف ةغالبلا

 نرقلا فصتنم ىف نيينميلا نع نييناندعلا لالقتساب يلهاجلا رصعلا أدبي
 يف هظحلن ام مهأو ,277(م 777) ةنس مالسإلا روهظب يهتنيو «داليملل سماخلا
 : يتالا ةغالبلاب ةلص تاذ رومأ نم رصعلا كلذ

 ليمجلا توصلاو ةليمجلا ةملكلا نوبحي «نايبلاو ةحاصفلا ةمأ برعلا-١

 مهو «ةيرعشلا ةملكلل نوبرطيو « ةليمجلا لا راو «ليمجلا ءادألاو
 امم و َردتَم يقتشلا هي هب َرَّشَبتْل كلناَسإي ُهيَرَسَ اَمَّنِإَو # :ىلاعت لاق ّدُل موق

 عاَكْكَمِلأاَوْلاَكَو » : ىلاعت لاق ءلدجو ماصخ لهأ مهو [٠ :ميرم] كن
 97 دقو . [108:فرخزلا] # َنوُمِصَتح موق ْرُه لب هير هرم
 . هللا دنع نم هنأ وهو يلصألا هببس ريغ ىلإ ريثأتلا كلذ اوبسني نأ اولواحف نآرقلا
 ها «نآرقلا ًادمحم ملعي ًايمجعأ ًارشب نأ اومعزف

 توون مل دَعلَول : ىلاعت لاق ! يمجعأ لجرب فيكف برعلا اهيلع
 3 ٍ يم كرر ناكل اذه ق2 ني كو دي عد ناكل 0 َهمَلَعي
 . ٠١7[ : لحنلا]

 نكي مل نكلو «ةريزجلا فارطأو نامعو نميلا يف ةدع تاراضح تماق - ؟

 مهل لغش ال ةيئادب ةايح نوشيعي اوناك دقف «ةريزجلا طسو ةيزكرم ةلود برعلل
 2«”ستاهشوب دمح لاق «نايبلاب رخافتلاو رعشلا ىطاعت الإ
 ومهل مأ تنب دجم يأو ٌبرعلا مه نم يل لق ةلاسرلا لبق

 )١( ص ؛تايزلل ؛يبرعلا بدألا خيرات :رظنا )0(.

 «.ةقراشلا «تارامإلا باتك داحتا «(١؟) ص «تارامإلا نم دئاصق (؟) ١985 م
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 هل
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 ٌبتكلا لمحت اميف قئاقحلا رت ةلثشمأ خيراتلا ئرقتساف لاعت

 ٌبسنلا ققح اذامف دان لك يف مهدئار باسنألاب رخافتلا ناك

 بهي ال ءيشلا رمأ دقافف الك مهتمأ ديحوت هب اوعاطتسا له

 نم» :فيض يقوش روتكدلا لوقي ءرعشلا ةعانصب ًاريثك برعلا متها -
 «ةعانصلا هذه ةبوعص ىري هجذامن مدقأ يف يبرعلا رعشلا ةعانص ىلإ ٌعجري

 كلتو «ةريثك تاحلطصمو ديلاقتب موسوم لمع يه لب «ًالفغ ًالمع تسيل اهنأو
 لعج ام كلذ لعلو «ةعونتم ميسارمو دويق اهيف رفوتت يلهاجلا رعشلا راثآ

 اهنأب ّئبنت باجعإلاب ةريدجلا يداليملا سداسلا نرقلا دئاصق نإ :لوقي يديوج
 ل امل رو

 نأل كلذو «ةيرعشلا ةيلمعلا ريوطت ىف ريبك رود تاحلطصملا كلتل ناك -

 نمؤن انلعجت ىلهاجلا رعاشلا اهب دي ناك ىتلا ةفلتخملا تاحلطصملا هذه»

 ىلإ ةلطعم تناك هير نإ ايوب امك حقنصي مرج عاد ىف[ دع دركي ملاسنأب
 هيف مظني ام لوانتت «هلوقي فيكو «هلوقي ام لوانتت ديلاقتل عضخي ناك ذإ ءام دح

 ءاهجلاعي يتلا تاعوضوملا لوانتت :ىرحأ ةرابعبو ءاهب همظني يتلا ةقيرطلاو
 .""”(ريوصتلاو ىقيسوملاو ريبعتلا يف ةينف قرط نم اهيف هذختي امو

 ىف ةيدقنلاو ةيغالبلا تاظحالملا رود دومص يدامح ذاتسألا صخليو  ه

 دقو» :لوقيف «برعلا دنع يغالبلا ثحبلا ةاون نيوكت يف يلهاجلا رصعلا
 لمن اكلم نفك علا دانس نع رايخألا نم ةلهع نداصملا ةلظفعا
 ةيادب ىلإ ريشتو «يغالبلاو يدقنلا لمعلا يف ىلوألا ةنبللا اهعضاوت مغر
 اهئامتنا مغر ةميقلا ةتوافتم رابخألا هذه انل تدب دقو .ةغايصلا ةيضقب مامتهالا

 عوضوم يف اهتيمهأ بسحب ماسقأ ةثالث اهمسقن نأ انيأرف ءدحاو رصع ىلإ
 قاطن يف اهنم لوألا مسقلا موقي .اهتنمضت يتلا ماكحألا جضن ةجردو ءانثحب

 ىلع دجو نإ اهيف ليلعتلا موقيو «عابطنالا درجم ىلع رخاو رعاش نيب ةلضافملا

 . ةرشاعلا ةعبطلا .ةرهاقلا «فراعملا راد .(1) ص «يبرعلا رعشلا يف هبهاذمو نفلا 000

 )١9(. ص .قباسلا عجرملا (؟)
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 ةيوغللا ةغيصلا كلذ ودعي الف هب تقلعت نإ ىتحو .«هسفن رعشلاب قلعتت ال رصانع
 كلذ نم .ةيبدألا ةروصلاو يرعشلا نفلل روصت لك نع ًاديعب ةلمعتسملا

 نأ اهيلع ضرع نيح سيقلا ئرما ةجوز بدنج مأ نع بدألا بتك يورت ام
 :اهجوزل تلاقو ء«ةمقلعل تمكحف .لحفلا ةمقلع نيبو اهجوز نيب يضقت
 :تلق كنأل :تلاق ؟فيك :لاق .كنم رعشأ ةمقلع

 بذهم جرخأ عقو هنم رجزللو ٌةرد قاسللو ٌبوهلأ طوسللف

 : ةمقلع لاقو «كقاسب هتبعتأف هتيرمو «كرجز يف كطوسب كسرف تدهجف
 بلحتملا حشارلا رمك رمي هتاننغ نكته ًايناث رِهكردأف

 . هبعتي ملو هبرضي ملو «هنانع نم ًايناث هسرف كردأف

 .يرعشلا هنفب ال سيقلا ئرما ىلع قوفت ةمقلع نأ ةياورلا هذه نم حضاوف

 نيناوق قبط هداوج ةعرس فصوف ةيلهاجلا ةايحلا ةعيبط نع رثكأ هريبعتب امنإو
 دقو «ينايبذلا ةغبانلا نع ىوري ام رعشلا اذه يف لخديو .مهدنع ةلاصألا
 . .هتهابنل ءارعشلا نيب مكحي برعلا هتبصن

 دهعت ةرورض ىلإ ءارعشلا نطفت ىلع لدت رابخأ ةلمجف : يناثلا مسقلا امأ

 يفو ءزيمم عباط اذ مالكلا نوكي ىتح «هفينصتو رعشلا حيقنتو «ةينفلا ةغايصلا
 زواجتو «يرعشلا لمعلا يف رايتخالا رصنع ةيمهأب ةلاحم ال ضماغ يعو اذه
 يف مالكلا لضافتب ينمض رارقإو «يبرعلا بدألا يف ةقيلسلاو ةرطفلا ةلوقمل
 عمجت داكتو «نفلاو بدألا يف ةاناعملا رهاظم نم رهظم لوأو .ةحاصفلا
 نأ ودبيو «نييلهاجلا ءارعشلا ضعب دنع ةرداق ةعزن ناك كلذ نأ ىلع رداصملا
 نمو) :ظحاجلا لوقي .هميعزو بهذملا اذه سأر ناك ىملس ىبأ نب ريهز

 دوريا ةايوط اينزو ًانيرك "لوح دنع تكمت ةذيصقلا عدو اذاكر برعلا ءارغش

 ءهسفن ىلع ًاعبتتو هلقعل ًاماهتا هيأر اهيف بلقيو .هلقع اهيف ليجيو هرظن اهيف
 .هيدأ ىلع ًاقافشإ ءهرعش ىلع ًارايع هيأرو ءهيأر ىلع ًامامز هلقع لعجيف
 تايلوحلا :دئاصقلا كلت نومسي اوناكو «هتمعن نم ىلاعت هللا هلوخ امل ًازارحإو
 ًارعاشو «ًاديذنخ الحف اهلئاق ريصيل ءتامكحملاو «تاحقنملاو « تادلقملاو
 . (ًاقلفم
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 ةروطتم يعولا نم ةجرد ىلع لدي كش ال وهو «مهراعشأ يف كلذ ركذ دقو

 . .هرعش عوضوم ةيضقلا هذه يف ضوخلا رعاشلا لعجي نأب

 ىلإ باستنالا يف ةحارص اهرثكأ وهف :تاياورلا هذه نم ثلاثلا مسقلا امأ

 موقت يتلا رعشلا صئاصخل مهكاردإ ىلع ةلالد اهقمعأو «ةيغالبلا ثحابملا

 يف زواجتي مل كلذ ناك نإو «ةينفلا ةروصلا ةغايص ىلع ةردقلا ىلع ًاساسأ

 رعشلا ىف ًاراشتنا اهرثكأو ىنفلا ريوصتلا تاجرد برقأ وهو «هيبشتلا انملع

 نيف ةماح بألا اهل نطقملا يع ىلضشي كاقلا م انتم لا كلفنا كلج ىرعلا
 / . ةركبملا ةرتفلا كلت

 رعشلا لوق نم هيلع هقافشإو «بعك هنبا عم ريهز رمأ نم ناك ام :كلذ نم

 هآر املف «هيلع هتردق نم ًادكأتم نكي مل هنأل كلذ نم هعنمي ناك دقلف «ًايبص

 ةفرط نع ةبيتق نبا هيكحي امو .هيطاعتب هل حمس ؛؟ هيبشتلا ققديو فصولا ديجي

 نم عقوتف «ديص ةلحر ءانثأ «ًايبص ناكو .فصولا ىلع هتردق ترجفت فيكو
 . ''0(يرعشلا هغوبن هعم

 .ًاعيفر ًاغلبم نايبلا نسح نم» اوغلب ةيلهاجلا برع نأ :ةصالخلاو 5
 «هيلع ةطيسبلا تاظحالملا ضعب نودبيو «مالكلا روص نيب نوزيمي مهلعج

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا هبصن امب «مالسإلا روهظ دعب تاظحالملا هذه تمنو
 ءراصمألاو ندملا يف اورقتسا ام ناعرسو .ةعئار ةيبدأ لثُم نم مهمامأ يوبنلا

 ءابطخلاو ةباطخلا نع ةريثك ةينايب تاظحالمل أيه امم «ةيلقعلا مهتايح تقتراو
 . '7(ءارعشلاو رعشلاو

 ىتلا ىربكلا ثعاوبلل هبنتو .ةلئاه ةظقي) ىلع ىلهاجلا رعشلا لدي -ا/

 ةعامجلا ةدبز نولثمي سانلا نم ةمأ مه ءارعشلاو «هيلإ تعفدو هلوق ىلإ تقاس

 نم نوعقي سانلا نم ةعامجل رعشلا نم يقب ام نأ لقألا ىلع وأ ءاهتصالخو

 يدامح «ةءارق عورشم «سداسلا نرقلا ىلإ هروطتو هسسأ برعلا دنع يغالبلا ريكفتلا 2غ2320

 .ماك١4 «ةيسنوتلا ةعماجلا تاروشنم 50-559(2) ص «دومص

 م

 ل



 نم مهو ءجوألاو ميمصلا يف اهتيطارقتسرأ نم مهو «ةماعزلا عقوم مهتمأ

 . 3”(عارصلا كلذ لاطبأ نم مهسفنأ مهنأل نودباكي امب ًاروعش سانلا قدصأ

 يدقنلاو يغالبلا سحلاو ةغللا راهدزا يف ًارود برعلا قاوسأ تبعل -4
 نولقتنيو «قوستلاو تاعايبلل ةنسلا رهشأ ىف اهنوميقي» اوناك دقف «برعلا ىدل

 «لوقلاب ةضراقملا ىلإ عامتجالا ةعيبط مهوعدتف «ضعب ىلإ اهضعب نم
 ةرخافملاو ءةحاصفلاب ةاهابملاو ءرعشلاب ةهدابملاو .يأرلا يف ةضوافملاو
 ناسللا ديحوت ىلع ةنوعم برعلل كلذ نم ناكف .لصألا فرشو دماحملاب
 ةماعلا ظافلألا ىخوتي امنإ بيطخلا وأ رعاشلا ناك ذإ ؛ قلخلاو نيدلاو ةداعلاو
 ةاورلاو «هيعياشم ريثكت يف ًاعمطو «هيعماس ماهفإ ىلإ ًادصق ةعئاشلا بيلاسألاو
 هتجهل هعم رشتنتف «ءاحنألا يف هنورشنيو «لئابقلا نيب هرعش نوريطي هئارو نم

 نهالوأو .زاجملا وذو ةنجمو ظاكع :قاوسألا هذه رهشأو .هتركفو هتقيرطو

 . "”(ةيبرعلا بيذهت يف ًارثأ ىوقأو ًالضف رهشأ

 ٠ رح 1

 .رصمو ماشلا 00 يف ا نويكملا اهعاتبيف ؛ نميلاو دنهل جو
 مهراجت ناكف «شيرق ةناكمو .تيبلا ةمرحل ةنمآ ةيراجتلا ةكم داوج تناكو

 نوطبهيو «قاوسألا نولزنيف «نينمأ رثدلا مهريعو ةرقوملا مهلفاوقب نوجرخي
 ةربخو «لاملا يف ةورثو . مهفلأ ي ىف ةوقو ١ ملعلا يف ةطسب نوديفتسيف «قافالا

 جف لك نم اهيلإ نوتأي سانلل ةباثمو برعلل ةرجتم كلذ عم يهو «ةايحلا رومأب

 هجتنت امو مهقفارم اورتشيو ؛مهكسانم اوضقيل رماض لك ىلعو ًالاجر 2« قيمع

 مهتماعزو ةراضحلا نم مهتناكمل اوناك اهءارمأو اهلهأ ًاشيرق نأ كلذ «هبلجت وأ

 ةلحرو نميلا ىلإ ءاتشلا ةلحر مهفاليإو ,طظاكع 0 مهتسائرو .جحلا يف

 «ًاطالتخا بوعشلاب مهرثكأو «ًاطابترا لئابقلاب سانلا دشأ «ناروح ىلإ فيصلا

 ص « يتيبهبلا دمحم بيجن « يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخآ ىتح يبرعلا رعشلا خيرات )00

 ..ما1587 «برغملا « ءاضيبلا رادلا .ةفاقثلا راد 60

 )15-١5(. ص .تايزلل «يبرعلا بدألا خيرات ()
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 يف مورلابو «قرشلا يف سرفلاو .بونجلا يف ةشبحلاب نوطلتخي اوناك
 امو برثي يف ةيدوهيلاب : ةلزنملا بتكلاب ملعلا نم ةراثأ ىلع اوناك مث «لامشلا

 تايهتف «ةريحلاو نارجنو ماشلا يف ةينارصنلابو «ءاميتو ربيخ ضرأ نم اهرواج
 «ةفلتخملا قطانملا اوعمس مث ءركفلاو ناسللا ةفاقثل لئاسولا كلذب مهل

 نم مهتغل اوراتخاو «ةثدحتسملا ظافلألا اولقنو ءةديدجلا ىناعملا اوربدتو

 ذخأ مث «ةدام اهعسوأو ءابولسأ اهغلبأو ءآظفل اهبذعأ تناكف «تاغللا حصفأ

 غوبنلا اهل متأف ءميركلا نآرقلا اهب لزن ىتح اهنورشنيو ءاهنورثؤي ءارعشلا
 , ؟7(ةبلغلاو

 َبيطخلا ٌبرعلا لضف امبرو «ةيبرعلا ريوطت يف ًارود ءابطخلا بعل - ٠
 رهظم ىهو « ةغالبلا اهادسو «لايخلا اهتمحل رعشلاك ةباطخلاو» «رعاشلا ىلع

 ىلإ جاتحت «عانقإلاو ريثأتلا لبس نم ليبسو «ةيسورفلاو ةيرحلا رهاظم نم
 ووذ برعلاو «ةهيدبلا ةقالطو .ةجهللا ةقانأو «نايبلا ةعاصنو ءناسللا ةقالذ

 حدقلاو ةقباسلا مدقلا اهيف مهل ناكف «ةدجنو ةريغ ولوأو «ءابإو ةساسح سوفن

 ءاهراجنو اهبسحب رخفلا نم ةيودبلا ممألا اعد ام اهيلإ مهاعد دقو «ىلعملا

 نيب ةرافسلاو «نييحلا نيب نيبلا تاذ حالصإو ءاهرامذو اهفرش نع دوذلاو

 اهيلع مهنايتف نوبردي اوناكو . مهلامعو كولملا نيب وأ «مهلايقأو لئابقلا سوؤر
 رعاشو ءاهرزأ دشي بيطخ ةليبق لكل نوكي نأ ىلع نوصرحيو «ةثادحلا لنم

 .ظفللا عئار ناكف اهبولسأ امأ ءدحاو يف ناتفصلا عمتجا امبرو ءاهركذ عفري

 اهراصق ىلإ مهو «لاثمألا ريثك ءعجسلا ريصق .جهنملا حضاو «ةرابعلا بالخ

 . '"”(عيذأو رودصلاب قلعأ نوكتل . ليمأ

 ال ال ل

 )١( ص «قباسلا عجرملا )١97-1١5(.

 انذي
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 يناثلا ثحبملا

 يمالسإلا رصعلا يف ةغالبلا

 رخآ لتق ثيح (ه 40) ةنس ةياهن ىلإ مالسإلا روهظ ذنم رصعلا اذه ّئدتبي

 كلت نم ناضمر ىف «هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نيدشارلا ءافلخلا

 ١ ١ ١ ْ . 30ةنسلا

 ةيعامتجالاو ةينيدلا برعلا ةايح ىف ةروث ربكأ نآرقلا ثدحأ دقو « يي

 ءاج دقف «هتغالبو هتحاصف وه برعلا ىف هريثأتل لوألا ببسلاو «ةيسايسلاو

 ىلإ هل ةمزالملا ةيبرعلا ةفصلا لانو . [195 :ءارعشلا] 4 ِنيِبم ِهَرَع ٍناَسلِي ا نآرقلا
 . [؟:فسوي] 4تروُنِقعَت مكَلَعَليرَعانْمُهَتلَرَأآَنِإ # : ىلاعت لاق «نيدلا موي

 ءاهتناكم نم ززعي فينحلا نيدلا لعج «ةيبرعلا ةغللاب نآرقلا ءيجمو

 حصت الو «ىلاعت هللا ىلإ برقتيو اهب دبعتي يوامس نيد تاذ ةغل تراصف

 نسحي وهو ةيسرافلاب أرق نم ةالص ئزجت ال١ :يبطرقلا لاق ءاهب الإ ةالصلا

 نإو «ةيسرافلاب ةءارقلا هئزجت :ةفينح وبأ لاقو ءروهمجلا لوق يف ةيبرعلا
 ؛ كلذ هئزجي ال :رذنملا نبا لاق .ىنعملا ةباصإ دوصقملا نأل ةيبرعلا نسحأ

 تاعامج فالخو هلت يبنلا ملع ام فالخو «هب هللا رمأ ام فالخ هنأل

 . "”(لاق ام ىلع هقفاو ًادحأ ملعن الو «نيملسملا

 «حيحص ريغ اذهو ءرعشلا دض فقو نآرقلا نأ سانلا ضعب نظ دقو

 راد .(550)ص «ءفيض يقوش روتكدلل «يمالسإلا رصعلا «يبرعلا بدألا خيرات :رظنا )١(

 .ةرشع ةسداسلا ةعبطلا ؛«ةرهاقلا .فراعملا

 )١175/١(. ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ حيحصت ءنآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)
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 تناكف «ةيملاعلا ىلإ ةيلحملا نم هلقنو «يبرعلا نايبلل ةيوق ةعفد ىطعأ نآرقلاف
 ؟نايبلاو رعشلا نم هفقوم ةقيقح ىه امف «قداصلا نفلل ًامعد هتلاسر

 :رعشلا نم فقوملا :الوأ

 بسحب رعشلا عم وهف ءرعشلا نم نيدلا فقوم ءارعشلا ةروس تددح
 ىف هنأش «هضفرو هذبن ًادساف ًاللضم ناك نإو «هديأ ًاحلاص ناك نإف «هنومضم
 مهتم 09 ةؤاقلا ْمُهميَي ةآَرَعْشلاَوط : ىلاعت لاق ءآمامت رثنلا نأش كلذ
 ننكلاملا اوليعَو اوما نما الإ © تلَعْفَي الام توُلوُفَي مهَمَأَو 9 َنوُميِهَي داو لك
 # نومي بقسم ّىَأأ اوملَظ َنيبل ادد رابط ميك د اره ان هللا رك
 ءانثتسالا اذهو ءءانثتسا اهيفو «ءارعشلل مذ تايآلا يفف 0

 مهو كلام نب بعكو ةحاور نب هللا دبعو تباث نب ناسح نم لك هيف لخدي

 دقو . مهلاونم ىلع راس نم معيو «ةنيدملا ةلود نع نوحفانملاو لوسرلا ءارعش

 سيلو «هناسحتسا يف ىرخأ تدروو ءرعشلا مذ يف ثيداحألا ضعب تدرو

 :ةفوهضم نم رعشلا هلمحي ام يبس امنإو 6 كلذك' حلفلا الو *كقلطم مذلا
 ةلزنمب رعشلا) : لكي يبنلا لوق وه رعشلا نم نيدلا فقوم يف لصفلا ةملكلاو
 لاق» :يوانملا لاق .2”(مالكلا حيبقك هحيبقو «مالكلا نسحك هنسحف مالكلا
 لاق دقو «حابم وهف ؛ يعرش روذحم نع الخ اذإف رثنلاك رعشلا ينعي :يوونلا

 فطعتسي «هتجاح يدي نيب اهمدقي تايبألا فيرشلا لجرلل ةيدهلا معن) :رمع
 امك مومذم هيلع راصتقالاو هل درجتلا نكل .(ميثللا نهب لذتسيو «ميركلا نهب
 1 راكذألا يف

 ١78(. /4) ءريغصلا عماجلا :رظنا ءطسوألا يف يناربطلاو بدألا يف يراخبلا هجرخأ ()
 .ركفلا راد

 .ركفلا راد ,(9١/ه/4) ءريدقلا ضيف ()
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 نايبلا نم نإ) :لاقف «ةايحلا بورد يف سانلا دشرت يتلا ةمكحلا لمحي امدنع
 . "7(ًامكح رعشلا نم نإو ءًارحس

 : رعشلاب كي يبنلا لثمت
 نم ءدصق ريغ نم رعشلا ضعبب كي يبنلا لثمت ركذت راثآلا ضعب تدرو

 : ِةكَع يبنلا لوق كلذ

 . "”(بلطملا دبع نبا انأ ءبذك ال يبنلا انأ)

 رعشلا لاق دق ٍةيلَي لوسرلا نوكي نأ ةهبشل ًاعفاد ددصلا اذه يف يوانملا لوقي

 همالك سنج نم وه امنإ اذه نأل «هيلع رعشلا ةمرحب اذ لكشي الو» : هيلإ ًادصق
 كلذ قفتا اذإ هنأ الإ .فلكت الو ةعنص ريغ نم ةقيلسلا ىلع هب يمري ناك يذلا

 اذإو «مهلئاسرو مهبطخ يف سانلا تاءاشنإ نم ريثك يف قفتي امك دصق ريغب

 «زيزع ريغ روحبلا نازوأ يف عقاولا تدجو «كلذ وحن نع مالك لك يف تشتف

 يف امل «يبن لك يف ماع اذو :ءافشلا حارش ضعب لاق ءريثك نارقلا يف هنمو

 . ””(هب ىلوأ ةوبنلاف «ءاملعلاب يرزي رعشلا :يعفاشلا لاق ءولغلا نم رعشلا

 : تلصلا يبأ نب ةيمأل تيبب لثمت - ِةيِكَو - يبنلا نأ ًاضيأ درو دقو

 . "؟”(املأ ال كل دبع يأو ءامج رفغت مهللا رفغت نإ)

 . لَ ىفطصملا هب لثمت تلصلا يبأ نب ةيمأل تيب اذهو» :يوانملا لاق

 . ”(هداشنإ ال رعشلا ءاشنإ هيلع مرحملاو

 دق امنإو ءرعشلا لوقب هل حمسياال - ِِلَي - لوسرلا عبط نأ :ةصالخلاو

 هلثمت يفو «داضلاب قطن نم ديسو عابطلا ميلس حيصف يبرع هنأل «ًانايحأ هب لثمتي
 مرحي نأ - ِةِِكَ - هلثمل اشاحو ؛ ًاقلطم رعشلا مذي ال مالسإلا نأ ىلع ليلد هب

 .(014/5) ءريغصلا عماجلا :رظنا ءسابع نبا نع دواد وبأو دمحأ هجرخأ ثيدح نم

 .098/9) ءريغصلا عماجلا :رظنا ءءاربلا نع يئاسنلاو دمحأو ناخيشلا هجرخأ )١(

 .(”8/9) ءريدقلا ضيف (9)

 .(؟5/) ءريغصلا عماجلا :رظنا «سابع نبا نع مكاحلاو يذمرتلا هجرخأ (5)

 .(59//") ءريدقلا ضيف (5)
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 ضعب هلمحت ام ىريو «هب مهعلوو رعشلل برعلا ةبحم ىري وهو «ًاقلطم رعشلا
 .ريخلاو ةمكحلا نم راعشألا

 : هنومضم بسحب رعشلا ليضفت

 :لاقف «حلاص نومضم نم هلمحي ام بسحب رعشلا - ِةلَي - يبنلا لضف دقل
 . '7(لطاب هللا الخ ام ءىش لك الأ :ديبل ةملك برعلا اهب تملكت ةملك رعشأ)
 كلذ ناك امنإو» ةافارم اه ناك ذيل نيك دخت تمس نيم ىراكملا لاق

 :ففاشكلا يف لاق ءاهب ةداهشلاو اهتقيقح ىلع لقنلاو لقعلا قباطتل ةملك قدصأ

 ىلع عامجإلا مدق دقو .2؟"'ىهتنا .ىنعم ىلع لدي نوزوم ىفقم مالك رعشلاو

 اميف لزغتو «حدم يف قارغإو .ءبذكو وجه نع الخو «لق اذإ رعشلا لوق لح
 ."”(لحيال

 :نايبلا نم نيدلا فقوم :ًايناث

 لاق ءءاوس مئاهبلاو ناكل هالولف «ناسنإلا ىلع ىلاعت هللا معن نم نايبلا

 4 َداَيلا ُهَمَلَع © ندنإلا قلع ©) ناءزثلا َمَلَع ©) ٌنَتمَبلا» : ىلاعت
 هنأ نيبو «لجرلا نايب  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا حدتما دقو . ١-5[ :نمحرلا]

 «هتحيرق ةدوجو هلقع ةلاصأ ىلع لدي هنأل «ناسنإلا ىف ىقيقحلا لامجلا وه

 امك ناسللا ةحاصف يأ» : يوانملا لاق .«*”(ناسللا لجرلا يف لامجلا) :لاقف
 ىلإ ىفطصملا لسرأ املو «ملكلا عماوج نم دودعم وهو ءرخأ تايورم هرسفت

 عجسو «نيقدشتملا فلكتك ال .«فلكت ريغ نم ةحاصفلاب هعبط ديأ ةفاكلا

 . *”(نيعنصتملا نيقلمتملا

 )١( ءريغصلا عماجلا :رظنا «ةريره يبأ نع يذمرتلاو ملسم هجرخأ )054/1(.

 «يبرعلا باتكلا راد ةعبط «2575/5) «دمحأ نيسح ىفطصم حيحصتب .«فاشكلا ريسفت (0)

 .م1985/ه5
 .(055/1) ءريدقلا ضيف (9)
 .(7801/9) ءريغصلا عماجلا :رظنا «ًالسرم نيسحلا نب يلع نع مكاحلا هجرخأ (:5)

 .(7ها/ل/9) ءريدقلا ضيف (4)

١ 

 لمه كبأ 0
 يلا ل سإزغ 0”



 :تمصلا ىلع مالكلا لضف

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو" : ٍةكَي يبنلا لوق نايبلا ةليضف نم هتركذ ام ديؤيو
 لاق «ءتمصلا ىلع ريخلا لوق مدق دقف .270(تكسيل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا
 امنإ هنأو «هيلع هميدقتل تمصلا نم ريخ ريخلا لوق نأ ربخلا دافأو» : يوانملا
 . ””«ريخلا لوق مدع دنع هب رمأ

 ناك ْنِإو «ماقملا بسحب نوكي مذلاو دمحلا نأ :بابلا اذه يف ًةصالخلاو
 مالكلا نم لضفأ هلك تمصلا سيلو» : ظحاجلا لوقي «مالكلا ليضفت لصآألا
 لضفأ مالكلا ةماع نأ انملع دق لب «هلك توكسلا نم لضفأ هلك مالكلا الو ؛هلك
 . "”«توكسلا ةماع نم

 : ةقيقحلا نم ولخي امدنع مالكلا فرخز مذ

 وهف قئاقحلا فييزتو قوقحلا عييضت اهفده ةيظفل ةعانص نايبلا نوكي امدنع
 ءايحلا» : - ِِكَي - يبنلا لوقب دارملا مهفن نأ نكمي ددصلا اذه يفو ءمومذم
 يوانملا لاق .“؟*”«قافنلا نم ناتبعش نايبلاو ءاذبلاو ,ناميإلا نم ناتبعش ُيعلاو
 نم ٌيثإ هيف نوكي ام انه هب دارملاو ءناسللا ةحاصف يألا : ثيدحلا اذه حرش يف
 ناتلصخ امهنأ ىنعمب :(قافنلا نم ناتبعش) . قح ريغب حدم وأ وجهك ةحاصفلا
 راهظإو .حصافتلاو «قطنلا يف قمعتلا وه روكذملا نايبلاو «قافنلا امهأشنم
 ًاثعاب ناميإلا ناك امل) : يضاقلا لاق «ررقت امك ًابجعو ًاهيت ريغلا ىلع هيف مدقتلا
 امهفلاخي امو «ناميإلا نم دع ؛ هيف طايتحالاو مالكلا يف ظفحتلاو ءايحلا ىلع
 نع زرحتلاو لاقملا يف لمأتلا ببسب نوكي ام يعلاب دارملاف هيلعو .(قافنلا نم

 «ةريره يبأ نعو حيرش يبأ نع هجام نياو يئاسنلاو دمحأو ناخيشلا هجرخأ ثيدح نم ()

 )51١/5(. ءريغصلا عماجلا :رظنا

 5١١(. /5) ءريدقلا ضيف (5)

 ةعبطلا ءرصمب يجناخلا ةبتكم ,(؟1/١/1)نوراه مالسلا دبع قيقحت «نييبتلاو نايبلا (9)
 .ما19105 /ه6 «ةعبارلا

 .(878/) ءريغصلا عماجلا :رظنا «ةمامأ يبأ نع مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ (54)

 د

 ل



 ةالابملا مدعو «ءارتجالا هببسب نوكي ام نايبلاو ,ناسللا يف للخل ال «لابولا

 . '”(ناتهبلاو روزلا نع زرحتلاو «نايغطلاب

 نآرقلا يف ءاج امو ثيدحلا اذه نيب ضقانتلا مهوي ام ظحاجلا عفد دقو

 ىلع انثحي نآرقلا نوكي نأ هللاب ذوعن نحنو» :لاقف «نايبلل حدم نم ميركلا

 هللا لوسر عمجي نأ هللاب ذوعنو «يعلا ىلع ثحي - ِةَِِك - هللا لوسرو «نايبلا
 عقوو «رادقملا زواج ءيش لك ىلع يهنلا عقو امنإو «نايبلاو ءاذبلا نيب - ِِيي -

 ,مومذم لطخلاو دلع يعلاف ءرادقملا ىلع رصق ءيش لك نع يعلا مسا
 . "”«يلاغلاو رصقملا نيب هللا نيدو

 هذه يف قئاقحلا بلقل ةليسو نايبلا لعج نمل قوسم ثيدحلا اذه نأكو

 لوقي ءاذه يف ةغالبلا ىري نم ىمادقلا انداقن ضعب دجن نأ بجعلاو «ةايحلا
 «قحلا نم ضمغأ ام فشك ةغالبلا) : عفقملا نبا لاقو» :يركسعلا لاله وبأ

 عضوم ىفخي ال حيحص رمأ هلاق يذلاو .(لطابلا ةروص يف قحلا ريوصتو
 رهاظلا رمألا نأ كلذو «ليصحتلاو زييمتلا لهأ نم دحأ ىلع هيف باوصلا

 فلكتلا ىلإ جوحي الو «.ةحصلاب هسفن ىلع يداني ؛ فوشكملا تباثلا حيحصلا

 سيل ام نيسحت يف نأشلا امنإو .ًابيطخ هيف ىنعملا دجوي ىتح هتحص يف
 .7«ليحتلاو لايتحالا نم برضب حيحصب سيل ام حيحصتو «نسحب

 نوكت نأ حصي لهو ؟ةايحلا يف بدألا ةفيظو يه ام :لءاستن نأ دب ال انهو

 . ؟سانلل تجرخأ ةمأ ريخخ يف ءاغلبلاو ءابدألا ةلاسر يه هذه

 : بويعلا نم نيملكتملا ضعب هيف عقي ام مذ

 راص اذإ هبحاص مدي كلذكف «ًارورغ لوقلا نم ًافرخز راص اذإ نايبلا مدي امك

 نوقهيفتملا نوراثرثلا مكرارشو ...» : - كي - يبنلا لوقي ًاراثرث ًاقدشتم

 .(578/*) ءريدقلا ضيف )١(

 .(١7/1١5)نوراه مالسلا دبع قيقحت «نييبتلاو نايبلا ()

 راد .(14) ص ءةحيمق ديفم .د قيقحت ء يركسعلا لاله يبأل « نيتعانصلا باتك (9)

 .م19418ه١1 « ىلوألا ةعبطلا « توريب « ةيملعلا بتكلا
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 نورثكي نيذلا :يأ» :ثيدحلا اذه حرش يف يوانملا لاق .''”نوقدشتملا
 0 : نوقهيفتملا .هديدرتو مالكلا ةرثك : ةرثرثلاو ءًاقدشتو ًافلكت 3 مالكلاب

 ذلا :نوقدشتملا .هب نوصحفتيو مهّماوفأ هب نوحتفيو مالكلا يف نوعسوتي

 ©”(مهتابطاخم يف نورعقتيو « مهقادشأب نوملكتي

 ًاتاوصأ الو ءةيظفل ةعانص سيل ةيوبنلا ثيداحألا هيحوت ام قفو نايبلاف

 ىف ةلاسر وه امنإو ءًابسكتو ًاهيومتو ًافرخز الو ءًاقداشتو ًاحايص الو «ةيلاع
 «مارتحالاو ةدوملا هل بلجي بولسأب ناسنإلا هديري امع ريبعتلا اهماوق ةايحل
 يقالخأ فقوم وهف ءرعشلا نم هفقوم نم بيرق رثنلا نم -ِةلَك - يبنلا فقومو
 . ءيش لك لبق
 : ملكلا عماوجب  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا دارفنا : ًاثلاث

 ىلعأ نآرقلا ةغالب تناك نإو .ًاعم ثيدحلاو نآرقلا لمشت ملكلا عماوج
 رثكأل ناعماج امهالك نكلو .ءكلذك سيل ثيدحلاو ءزاجعإلا ةبترم يف يهف
 عماوج تيطعأ» : لي يبنلا لوقي .امهريغل ةبسنلاب ظافلألا لقأب نئاعنلا
 عماوج تيطعأ) :هلوق يوانملا رسفي ,"”(ًاراصتخا يل مالكلا رصتخاو «ملكلا
 زاجيإ ىلع اهب ردتقأ ةكلم يأ» مرت قولا دا ةتئارجلا تاكا دكا
 الو ءهبلط يف ركفلا رثعي ءهيف ديقعت ال بفيطل مظنب .ىنعملا ةعس عم ظفللا

 اهانعتبو الإ هدا ىلإ اهمييك قبب لكك د اه  همهف يف نهذلا راحي ءاوتلا

 :هلوقو ءظافلألا ليلق يناعملا ريثك هب ملكتأ ال نايم يح نسنلا  قنسأ

 نم لسرلا يف هلبق قرفت امل عماجلا وهف «هلبق امل دكؤم ردصم : (ًاراصتخا)
 صتخا اممف ءلاضفألاو ايازملا نم مهنم دحأ هطعي مل امب صوصخملا «لامكلا
 . ؟9(ةغالبلاو ةحاصفلا : مهيلع هب

 )١( سابع نبا نع يقهيبلا هجرخأ ثيدح نم ٠ «ريغصلا عماجلا :رظنا )5/ 4589(.

 .(556 /*) «ريدقلا ضيف (5)
 ءريغصلا عماجلا :رظنا «سابع نبا نع ينطقرادلاو ءرمع نع يقهيبلاو ىلعي وبأ هجرخأ (9)

 .(ةهدل لو ا

 .(05 )١/ «ريدقلا ضيف (5)

: 

| 1 
0 



 : ميركلا نآرقلا زاجعإ ةيضق :ًاعبار

 ًازجعم ًايبرع ًاباتك ميركلا نآرقلا لوزن وه يمالسإلا رصعلا زيمي ام مهأ نإ
 ملو «نيدلا موي ىلإ يبرعلا نايبلل ًارصن اذه ناكف «ةغالبلا تايوتسم ىلعأ يف

 نوليطي ال» اوناك دقف «زاجعإلا ةيضق - هيو - يبنلا رصع يف نوملسملا ثحبي
 ىلع ثعبت يتلا ةهباشتملا هاياضق نوريثي الو «نيدلا لئاسم ةسارد يف رظنلا

 يتلا رومألا ضعب يف ضوخلا مدعب نوملسملا رمأو . . .يأرلا يف فالتخالا

 اوعاطأف ءاهيف ريكفتلا قيرط نع كشلا اهتراثإب ناميإلا فعضتو تاهبشلا ريثت

 دقف «ليصفتلا هجو ىلع زاجعإلا ثحب مدع نم مغرلا ىلعو ؛2'”(نيبغار رمألا

 : نآرقلا ةغالبب ًاروهبم  هنع هللا يضر - رمع لزق لام ماو يذق ماكج ارا تريلا

 يديأ ىلع تلاحتسا يتلا يه ماكحألا هذه .(!همركأو مالكلا اذه نسحأ ام)

 نأ عيطتسي يذلا يبذألا رو نيوكت اهنم دصق ةيغالب دعاوق ىلإ نييغالبلا

 مالك نيب لضافيو ءديجلا مالكلا قلخيو .يغالبلا نارقلا زاجعإ هجو كردي
 . "”«مالكو

 :ىرخألا ممألا تاغل نم فقوملا :ًاسماخ

 :ىلاعت لاق «هللا ةردق ىلع ةيآ تاغللا فالتخا نأ يمالسإلا روصتلا يف

 ب في ف ليزلاو كسرنا ثقيخأر سألاو بوتقلا قل يل سيو )
 هللا ةردق رهاظم نم رهظم اهفالتخاو تاغللا ةرثكف . [؟؟ :مورلا] © َنيِِلَعَلِل

 مهتاغلو مهتافاقثو رشبلا ريكفت يف كلذ نمو ءيش لك يف عونتلا دجوأ يذلا

 ةيتامولعم ةورث نايبو ركف نم هيوحت امب ةددعتملا تاغللاف هيلعو . مهباداو

 . ةبطاق ةيرشبلل

 لاق ثيح «ةينايرسلا ةغللا ملعت ىلع هباحصأ دحأ - لَك - يبنلا ثح دقو

 )١( ص «يصمحلا ميعن ءرضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةئثعبلا نم نآرقلا زاجعإ ةركف )55(2

 «قةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم ١4٠٠ه/ ١198٠م.

 ملاع :(795)ص «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق :رظلا (0)

 .م19488 /ه506١ .ىلوألا ةعبطلا «توريب «بتكلا
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 :تلق .(بتك ينيتأت اهنإف ؟ةينايرسلا نسحتأ) :- هنع هللا يضر  تباث نب ديزل

 .مكاحلاو دمحأ هاور .ًاموي رشع ةعبس يف اهتملعتف .(اهملعتف):لاق .ال

 :لاق «سيق نب رمع نع «ةيلحلا يف ميعن وبأو ءهكردتسم يف مكاحلا ىورو

 ناكف «ىرخأ ةغلب مهنم مالغ لك ملكتي «مالغ ةئم هنع هللا يضر ريبزلا نبال ناك

 تاغللا ملعتب مامتهالا اذه ىدأ دقو «2'”هتغلب مهنم دحاو لك ملكي ريبزلا نبا '

 تاغللا نيناوق نم ةدافتسالاو «ىرخألا ممألا نايب سامتلا ىلإ دعب اميف ىرخألا

 .اهمولعو ةيبرعلا نيودت يف ىرخألا

 : ةغالبلل ةمخض ةيبدأو ةيوغل ةريخذ :ًاسداس

 ىتلا لئاسرلاو بطخلا نم ًاريبك ًاثارت ةباحصلا ةماعو نودشارلا ءافلخلا كرت

 .قافتا عضوم نيدشارلا ءافلخلا ةغالب تناك دقلو «ةيبرعلا ةغالبلا يف ةيآ ربتعت
 روصي ًاريثك ًارعش يمالسإلا رصعلا يف دجن امك .كلذك ةباحصلا مومع ةغالبو

 تاحوتفلا نايإو ةئيدملاو ةكمب ةيمالسإلا ةوعدلا اهتشاع ىتلا ثادحألا

 اذهو «مجارتلاو خيراتلاو ريسلا بتك يف دوجوم وهو «كلذ دعب ةيمالسإلا
 ثحبلا ومنل ةيبدأو ةيوغل ةريخذ لثمي ةرتفلا كلت يف هل قفارملا رثنلا عم رعشلا

 . ةيمالسإلا ةوعدلا رصعل ةقحاللا روصعلا يف هروطتو « يغالبلا

 نآرقلا لوزن ببسب ًاريبك ًاروطت دهش ىمالسإلا رصعلا نأ :ةصالخلاو
 ةركللا ردعبلا ربت همر «اينان يرق فيدحلا ميسو .ةالوأ ميركلا
 ةيرظنلا ةرولب ىف دعب اميف ريبك رثأ كلذل ناك دقو «ًاثلاث ةرتفلا كلت ىف ةيبدألاو

 ْ , رمل نع نالفلاو ةيفابلا

 الال ل

 رانملا ةبتكم «(777) ص ءديوس رون دمحم «لفطلل ةيوبنلا ةيبرتلا جهنم :رظنا )١(

 .م1988/ه508١ «ةيناثلا ةعبطلا .تيوكلا «ةيمالسإلا

 حرش ريدقلا ضيف باتك لالخ نم يوبنلا ثيدحلا يف ةيدقنو ةيعيدب لئاسم :انثحب رظنا (0)

 ,(؟ا9) ددعلا ءرتسشنام يف ةرداصلا ةمكحلا ةلجم يف رشن «يوانملل ريغصلا عماجلا :

 .ثحبملا اذه يف انل ًادفار ناك دقو .م7٠٠7 بآ قفاوملا .ه5475١ ةيناثلا ىدامج

 :ك

 لهذا
 ولاربلسازغ



 ثلاثلا ثحبملا

 يومألا رصعلا يف ةغالبلا

 نم رصعلا اذه أدبي : رصعلا اذه نع ةزجوم ةيخيرات ةذبن هذه ةيادبلا ىف - ١

 ةازن دابق و «هتاحوتفلا نط وهو 0( هب 1909: ةنيييولا دوو 2( 519 دن
 عرفلا :ناعرف ةلودلا هذه اومكح نيذلا ءافلخلاو .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا

 دقو .تيبلا اذه يف ةيثارو ةفالخلا تحبصأو «يناورملا عرفلاو ينايفسلا

 .ةكجرملاو «جراوخلاو «ةعيشلاو ءةنسلا :كلانه ناكف ةينيدلا قرفلا ترشتنا

 ريغ نم ملسأ نم ىلع قلطأو «ةيبنجألا ممألاب رصعلا اذه يف برعلا جزتماو
 قئالسلا فعضو «نحللا وشف ىلإ جازتمالا اذه ىدأو «يلاوملا :برعلا

 ةلودلا كلت ةايح يف ًارود يلاوملا نم بئارضلا ةيابجو داصتقالا بعلو . ةيبرعلا

 دقو .يلاوملا نم اوملسأ نم لك نع بئارضلا زيزعلا دبع نب ٌرمع ّطح نأ ىلإ
 «يرذعلا لزغلا روهظل أيه امم لزغلا روطتو «مالسإلاب رصعلا اذه ءارعش رثأت

 ةسامحلا رعش رشتناو «حودمملل ةينيدلا ةليضفلا ريوصت ىلإ حيدملا لوحتو
 كلانه تناكو . ةيلبقلا تايبصعلا ريثأتب ءاجهلا بيهل دتشا امك ءداهجلا ريثأتب

 ةدايقب ةنيدملا ىف ةرحلا ةكرعم اهلجأو «ةيلخادلا نتفلاو ثادحألا ضعب

 ةيمالسإلا ير ةراضحلا ترثأت دقو . (ه517) ةنس يرملا ةبقع نب ملسم

 لزغلا عويش ىلإ اذه ىدأو «ةماعلا ةايحلا يف فرتلا زربو «ةيبنجألا تاراضحلاب

 يلهاج :ةثالث اهدفاور تناكف ةفاقثلا امأ .زاجحلا يف حيرصلا يداملا

 ةنيدملاو ةكمب ةصاخو ةيمالسإلا رضاوحلا يف رعشلا رشتناو . يبنجأو يمالسإو

 . '""هريغو رصمو ماشلاو ناسارخو «ةرصبلاو ةفوكلاو ءدجنو

 ءفيض يقوش روتكدلل .«يمالسإلا رصعلا «يبرعلا بدألا خيرات :رظنا ()
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 يأ يف هوفرعي مل برعلا لعل» ًاراهدزا ةباطخلا رصعلا اذه يف ترهدزا - "

 ثعاوب تلمعو «ةينايب بهاوم باحصأ اوناك دقف «ةميدقلا مهروصع نم رصع
 . "'”(ذئنيح ةباطخلا يف بهاوملا هذه جهوتت نأ ىلع ةريثك

 ةسايسلا يفف «ةباطخلا ناولأ نم نول لك يف ءابطخلا نم ددع رهتشا - '“

 ربنم ىلع ًاملكتم تعمس ام) : يبعشلا لوقي دايز يفو .جاجحلاو دايز : رهتشا

 دوجأ ناك رثكأ املك هنإف ًادايز الإ .ءىسي نأ نم ًافوخ تكسي نأ تببحأ الإ طق

 بدعي ًالدج انمل ناكر ىلع ني. نسحلا نب ليزا ةعيشلا ءابطخ نمو":(اماذاك
 نابحس :لفاحملا ءابطخ نمو .هتبوذعو هقطنم ةلوهسو هناسل ةوالحب سانلا

 مساب اهنسح نم تيمس ةرهاب ةبطخب ةيواعم يدي نيب بطخ دقو «لئاو
 :مهتمدقم يفو «نايبلا ةعور نم ةياغلا اوغلب دقف ظعولا ءابطخ امأ ءءاهوشلا

 نإ :ظحاجلا لوقيو «ءاطع نب لصاوو .؛يرصبلا نسحلاو .يقشمدلا ناليغ
 اوغلبي ىتح «ناليغو نسحلا مالك نوظفحتي اوناك يسابعلا رصعلا ءابدأ

 . "7ةينايبلا ةراهملا نم نوديري ام

 اهيف تلمع ةرثك يهو» ءرصعلا اذه يف ةينايبلا تاظحالملا ترثك - ؛4

 تيقرو «ءراصمألاو ندملا ىف اورقتساو برعلا رضحت دقف «ةريثك ثعاوب

 ناكف «ةيدقعلاو ةيسايسلا مهنوؤش عيمج يف نولداجتي اوذخأو «ةيلقعلا مهتايح
 ةيربجلاو ةئجرملا كلانه ناكو «نويومألاو نويريبزلاو ةعيشلاو جراوخلا كانه

 رثكت نأو «مالكلا ةغالب يف رظنلا ومني نأ ًايعيبط ناكف «ةلزتعملاو ةيردقلاو
 لب «ءبسحف ءابطخلاو ةباطخلا لاجم ىف ال «نايبلا نسحب ةلصتملا تاظحالملا
 ١ . 2«ءارعشلاو رعشلا لاجم يف ًاضيأ

 ىف «درملا قوس» كلانه ناكف «ةيبدألا قاوسألا رصعلا اذه يف تماقو - ©

 دقل لب «ةيلهاجلا يف ظاكع قوس ماقم «ةفوكلا يف ةسانُّكلا قوسو «ةرصبلا

 .(584)ص ؛قباسلا عجرملا )١(

 )١5 -١6(. ص فيض يقوش 5 .خيراتو روطت ةغالليلا :رظنا فضز

 2152 )١0 ص «قباسلا عجرملا قفرفز
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 دفي نمو نيتدلبلا ءارعش امهيلع ودغي «نيريبك نيحرسم هبشي ام ىلإ الوحت
 ريرج عاطتساو «راعشأ نم هوغاص ام ريخ سانلا اودشنيل «ةيدابلا نم امهيلع
 ةرظانم حبصي وه اذإف «ميدقلا ءاجهلا نفب دبرملا قوس يف اروطتي نأ قدزرفلاو
 نم ريثك امهيكاحيو «ميمتو سيق قئاقحو نيرعاشلا يتريشع قئاقح يف ةعساو
 نوحيصيو ةنعطلا ذفان تيب مهب رم املك نوقفصي سانلا مهل عمجتيو «ءارعشلا
 . 27(نوفتهيو

 ةطرفم ةرثك ترثك» دقو .لسرتلا ةعانص رصعلا اذه ىف ترهدزاو - ١

 ةناتكلاب نوصي نر فتمللا نيرا رذلا ماك دفا و دج املا ةيفاحتر لانا
 اهيف ذختي وه اذإف «كلملا دبع نب ماشه ناويد سيئر ملاس ناك ىتح «ةيناويدلا

 ىفوأف «بتاكلا ديمحلا دبع هعبتو . . .ىنيدلا صصقلاو ظعولا ءابطخ بولسأ
 هئاطعإو «بولسألا ةعورو يناعملا ةرازغ نم ةياغلا ىلع ةيناويدلا ةباتكلاب

 اهب دصقي ال ةيبدأ لئاسر جبدي ىضمو «ةوالطلاو قنورلاو ةلازجلا نم هقوقح
 . "”(ليمج نف وه ثيح نم بدألا ىلإ اهب دصقي امنإو .ةسايس ىلإ

 ناكو «ةيرشبلا تاكاردإلا ةياشتو ءتاغللا نيتاوق هباشت ىلإ انه ريشنو آل
 فرع نموا :يركسعلا لاله وبأ لاق دقف «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف هرثأ اذهل

 ىلإ لقتنا مث ,تاغللا نم ةغلب اههوجو ىلع ظافلألا لامعتساو «يناعملا بيترت
 نأ ىرت الأ «ىلوألا يف هل أيهت ام لثم مالكلا ةعنص نم اهيف هل أيهت «ىرخأ ةغل
 ناسللا نم هدعب نمل اهمسر يتلا ةباتكلا ةلثمأ جرختسا بتاكلا ديمحلا دبع

 لمكي نم الإ مالكلا ةعانصل لمكي الف «يبرعلا ناسللا ىلإ اهلوحف .يسرافلا
 هبنت دقو ."”«لامعتسالا هوجوب ةفرعملاو .ظفللا حيحصتو «ىنعملا ةباصإل

 .قلخلا ةدحو ىلع ءانب ةيغالبلا نيناوقلا ةدحو ىلإ ديمحلا دبع دعب ءاملعلا
 نبا لاق ءناكمو نامز لك يف رشبلا سوفن يف مئاق يغالبلا سحلا نأل كلذو
 هب صخ الو «نمز نود نمز ىلع ةغالبلاو رعشلاو ملعلا هللا رصقي ملو» : ةبيتق

 .(5١)ص «قباسلا عجرملا )000

 .(18408)ص «فيض يقوش .د ؛يمالسإلا رصعلا «يبرعلا بدألا خيرات (؟)

 .(85) ص «.ةحيمق ديفم .د قيقحت «نيتعانصلا باتك (9
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 . "”(رهد لك يف هدابع نيب ًاموسقم ًاكرتشم كلذ لعج لب «موق نود ًاموق
 كلذ نم ءدقنلاو يغالبلا قوذلا ريوطت يف رود ءافلخلا ضعبل ناك - 4

 رابك ءارعش لاحلا ىضتقم ةفلاخم يف عقو دقف «لاحلا ىضتقم ةاعارمل مهداشرإ

 : كلملا دبع ريرج دشنأ امل» :هنأ «ينابزرملا ىور ءريرج لثم

 حاص ريغ كداؤف مأ وحصتأ

 . ءانخللا نب اي كداؤف لب :لاق

 : هلوق ىلإ غلب املف

 ا”حاقل يوذ نيدروملا تيأر (تلاق مث ةرزح مأ تكشت

 , 40( "9هتميع هللا ىورأ ال :لاق

 ةاعارم ةرورض ةميلسلا مهترطفو يوغللا مهسحب نوكردي برعلا ناكو

 ةأرما تلاق» :لاق «ينابزرملا هقوسي ربخ نم كلذ ىلع لدأ الو «لاحلا ىضتقم

 : لئاقلا تنأ :ريثكل

 اهرارعو اهثاجثج ىدنلا جمي 2 ىرشلا ةبيط نزحلاب ةضورامف

 اهران بطرلا لدنملاب تدقوأ اذإ ًانهوم ةزع نادرأ نم بيطأب

 لدنمب ترخُب ةيجنزلا ةنوميم نأ ول تيأرأ «كاف هللا ضف :تلاق .معن :لاق

 : سيقلا ؤرما كديس لاق امك تلق الأ ؟بيطت تناك امأ .بطر

 بيطُت مل ْنِإو ًابيط اهب ُثدجو اقراط تئج املك ينأ رت ملأ

 «يربلا راهبلا :رارعلاو « ةيرب حيرلا ةبيط ةناحير : ثاجتجلا :دربملا لاق

 ةعبطلا «توريب «مولعلا ءايحإ راد (79) ص «نايرعلا دمحم هعجار «ءارعشلاو رعشلا )١(
 .م١194 /ه517١ «ةعبارلا

 .ءاملا اهنودروي لبإلا باحصأ :نودروملا (0)

 .شطعلا ةدش :ةميعلا (*)

 يلع قيقحت ءرعشلا ةعانص نم عاونأ ةدع يف ءارعشلا ىلع ءاملعلا ذخآم «حشوملا (4)
 .ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد )202١5.« ص :؛يواجبلا دمحم

 هذ ل

 ل



 دعب لوقي :ًانهوم :هلوقو «دوعلا :لدنملاو «حيرلا بيط ةرفصلا نسح وهو
 . "7(ليللا نم ءوده

 رعش اهمامأ لثملاو «هتبوبحم ةحئارل ريثك فصو اهل قري مل ةأرملا هذهف

 «ةبوبحملا ةحئار فصو يف ةميلسلا ةقيرطلا ىلإ ًاريثك تدشرأف «سيقلا ئرما
 ةقلابجلا ىلع اساسأ ةئاق رعشلاز «ةغلابملا بلطتي انه لاحلا ىضتقم نأ كلذو

 بيطلاف .هبحاص رصق ثيح نم سيقلا ئرما نسحأ دقف انه نمو «لايخلاو
 نيح ىنعملا اذه ىلإ هبتنا دق يبنتملا نأكو «هبيطت يتلا يه لب ةبوبحملا بيطيال
 ْ : 9 يكاطنألا لضفلا ابأ حدمي لاق
 لساغلا تلستغا اذإ ٌتنأ ءاملاو 2هبيط كباصأ اذإ َتنأ ٌبيطلا

 ةضهنلا تدعاس» دقف ,يومألا رصعلا يف رهدزت ةيملعلا ةكرحلا تأدب - 4
 يف فالتخا نم امهنيب رهظ امو ةفوكلاو ة ةرصبلا يتنيدم يف تماق يتلا ةيملعلا

 ةيمالسإلا قرفلا نيب يأرلا يف فالخلا دعاس امك «ةيوحنلاو ةيوغللا ءارآلا

 ةايحب لصتي ام لك يف تاشقانملا ةراثإو ءاهتوبك نم لوقعلا ضاهنإ ىلع اهسفن
 . "9(«نآرقلا زاجعإ ةلأسم اهنمو « ةيعامتجاو ةيسايسو ةينيد ةماعلا نيملسملا

 الال ال

 )”5١7(. ص ءقباسلا ردصملا (1)

 ظل هيمو «يرايبألا ميهاربإو ءاقسلا ىفطصم هححص «يربكعلا حرشب يبنتملا ناويد (0)

 .ركفلا راد «(511/90«ىبلش
 .(8)ص .يصمحلا ميعن ءرضاحلا انرصع ىنح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف (؟)

 كي

 سَ



 عيارلا ثحبملا

 يسابعلا رصعلا ىف ةغالبلا روطت

 : يسابعلا رصعلا يف يراضحلا روطتلا نع ةحمل :ًالوأ

 (ه 555) ةئس دادغب طوقس ىلإ دتميو (ه )١757 ةنس نم رصعلا اذه أدبي

 : نيترتفب زيمت دقو ءراتتلا دي ىلع
 ةيوق ةلودلا تناكو «ةيسابعلا ةلودلا ءوشن ذنم نرق وحن دتمتو :ىلوألا

 . ًايسايس
 « ةلودلا تفعض اهيفو «فينو نورق ةثالث نم رثكأ دتمت : ةيناثلا ةرتفلاو

 .دادغب يف ةيزكرملا ةفالخلا نع لاصفنالا تاكرح ترهظو

 «تامجرتلاو فيلأتلا ةرثكب ًالثمم ىملعلا طاشنلا ةرفو وه نيترتفلا زيمي امو

 ًاهيجتم ءانلخلا قم زيازسلا ميروتر 4 يملك نيلاهجلا و سيرادفلا وفقر

 ناكف «ةددعتم ةيحورو ةيدقعو ةيركف بهاذم ءوشنو «نيعدبملاو ءاملعلل
 وهللاو ءانغلا :كلذ لباقيو .ةهج نم دهزلا ىلإ ةوعدلاو .ءفوصتلا :كلانه

 ةكرحلا ناسل ةيبرعلا تيقب دقو . ىرخأ ةهج نم ةيرثلا ةقبطلا ةايح يف نوجملاو
 كارتألاو مجعلا نم يلاوملا ةرطيس تحت عقت ةلودلا تناك اه «ةيملعلا

 .مهريغو

 «مالسإلا خيرات يف ةيملعلاو ةيفاقثلا ةضهنلا رصع يسابعلا رصعلا دعيو
 الول ؟؛ قرشلا نم نيفحازلا راثتلا تابرض تحت ىواهتت نأ هتراضحل ناكامو

 ؤطاوتب ىهتنا يذلا يدئاقعلاو يبهذملا عارصلاو فرتلا عويشو قالخألا للحت

 حايتجاو «ذادغب : ةيمالسإلا ةراضحلا لقعم كدل وكالوه عم يمقلعلا نبا ريزولا

 . كلذ بقع ةيمالسإلا دالبلا
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 : يسابعلا رصعلا يف ةينايبلا تاظحالملا راهدزا :ًايناث

 رصعلا يف قدتو عستت» تذخأ ةينايبلا تاظحالملا نأ رصعلا اذه زيمي امم

 ناقتإو «ةيبنجألا تافاقثلا يفو «ةراضحلا يف قمعتلا مح «لوألا يسابعلا

 . ةيغالبلا اهصئاصخ ىلع مهتاظحالم نم نورثكي مهلعج ًناقتإ ةيبرعلل يلاوملا

 يتلا ةينايبلا ءارألا نم ًاريثك نيرثان مهتاباتكب نوضهني نيواودلا باتك ىضمو

 ةقيقدلا مهرعاشمو ةبذهملا ةيراضحلا مهقاوذأو مهتافاقث نع اهيف اوردص
 مهيناعم نيب ةريثك تانزاوم نينزاوم «مهرعشب ءارعشلا ضهن لثملابو .ةفهرملا

 ىلإ نيذفان ةثوروملا بيلاسألاو ةدلوملا مهبيلاسأ نيبو ءءامدقلا يناعمو

 ةيظفللا تانسحملاو ةيريوصتلا تاديدجتلا نم بورض وهو ءعيدبلاب هومس ام

 لوصألا بابشلل مهميلعت فيعاضت يف ةاحنلاو نييوغلل ىرنو .ةيونعملاو

 صئاصخلا ضعبل ضرعتلاب نونعي ميدقلا رعشلا ةياورو ةيوحنلاو ةيوغللا

 .2"”(ةينايبلاو ةيبولسألا

 : ةغالبلا نيودت ىف نييوغللا رود :ًاثلا

 دربملاو ةبيتق نبا مهتمدقم يفو . ةاحنلاو نييوغللا» ىرن رصعلا اذه يفو

 مهيب اهيف لوحسفي بتك فينصت يف اس ءوض ىلع نوطشني «بلعثو
 71يوم انش اوقع ل مهنا ريغ «ةيغالبلا تاظحالملل

 : ةغالبلا نيودت ىف ةلزتعملا رود :ًاعبار

 «ًالوأ ةسردملا هذه فرعن نأ دب الو «ةغالبلا نيودت يف ريبك رود ةلزتعملل
 نمم نيريثك َنِإ) ثيح «نيدلا نع عافدلا ضرغب تماق ةسردم ةلزتعملا ةسردمف

 ةينارصنو ةيدوهي : ةفلتخم تانايد نم اوناك  حتفلا دعب مالسولا نو اولخد

 هذه ملعت ىلع اوؤشن دق اوناكو «مهريغو نييرهدو ةئباصو ةمهاربو ةيتشادرزو

 اونأمطا املف «تانايدلا هذه يف ءاملع ملسأ نمم ناكو ءاهيلع اوبشو تانايدلا

 .(559) ص «قباسلا عجرملا (؟)
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 نوركفي اوذخأ «مالسإلا وهو ديدجلا نيدلا ىلع ترقتساو .مهسوفن تأدهو

 ىلع ةليخدلا راكفألا هذه ةهجاوم يف وه ةلزتعملا رود ناكف ."'”(مالسإلا

 ةركف لك نوهجاوي اوحار مث «ىرخألا ممأآلا ءانبأ نم هقنتعي نمم مالسإلا

 نم مالسإلا نوقنتعي نم ةنسلأ ىلع ةجئار تناكأ ءاوس كلذ دعب مالسإلا ضقانت

 دوهيلا نم يمالسإلا عمتجملا ىلع ةدراو تناك مأ «ىرخألا بوعشلا ءانبأ

 ربع يسرافلاو يقيرغإلا ركفلا نم تبرست مأ «مهريغو سوجملاو ىراصنلاو

 .اهيلع ءافلخلا عيجشت ببسب يسابعلا رصعلا يف تطشن يتلا ةمجرتلا ةيلمع

 نم ةيادبلا يف ناكو «مولعم وه امك ءاطع نب لصاو وه ةقرفلا هذه سأرو

 هذهل دبال ناكو «ةقرفلا هذه نيوكتب أدبو ءهنع قشنا مث يرصبلا نسحلا ذيمالت

 نأ ةلزتعملا دارأ دق» :ثيح ءاهتفسلف ةيامح ىف اهيلإ زكترت زئاكر نم ةقرفلا

 ةودات ىلا ةحلتسألاب اهل ارحليشت مالتعألا داس اهتوري ىلا مهمل اع اوظوحي

 : نيحالس 5 ةحلسألا هذه رطخأ ناكو ءاهمرح نوصتو ءاهضايح نع

 . "0«ةغللاو ةفسلفلا

 يقوش روتكدلا لوقي «ةغالبلا نيودت يف راودألا مهأ ةلزتعملا رود ناكو

 اوذخأ ذإ «ةلزتعملا ةصاخو «نوملكتملا ةاحنلاو نييوغللا نم مهأو» :فيض

 نايبلا نونسحي فيكو .مهموصخ نومحفُي فيك مهتئشان نيقلتب مهسفنأ

 اولبقأو «مهبابلأ بلختو نيعماسلا بولق ىلع يلوتست 8 مالكلا نوغوصيو
 .ةفلتخم ةينايب تاظحالم نم مهرصع ىتح برعلا هفلخ ام لك ةسارد ىلع

 نامورلاو سرفلاو دونهلا نع تاظحالملا كلت نم مهيلإ طقس ام لك ىلع ًاضيأو

 يبرعلا نايبلل ةقيقد الوصأ هلك كلذ لالخ نم اوعضي نأ نيلواحم «نانويلاو

 «ملكتملا نع ثدحتي اهيفو ءرمتعملا نب رشب ةفيحص كلذ روصت ام وحن ىلع

 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل (7/9) ءنيمأ دمحأ .مالسإلا ىيحض )٠(

 . ةثلاثلا ةعبطلا ءم978١/ه15ا/

 ص «ينيوجلا يواصلا ىفطصم .د .هزاجعإ نايبو نآرقلا ريسفت يف يرشخمزلا جهنم (؟)

 .ةثلاثلا ةعبطلا «فراعملا راد (19)
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 سَ



 همالكل رفوتي نأ يغبني امو «مالكلل دادعتسالا نسح نم هل رفوتي نأ يغبني امو
 ظافلألا نيب ةماتلا ةمءالملا نم دوسي نأ يغبني امو ءعاتمإلاو لامجلا نم
 . '”(نيعماسلا تاقبطو مالكلا نيبو يناعملاو

 نولبقي مهف «نيلدتعم اوناكو «نيطشان اولظف دوعلكتملا امأ» :فيضيو
 بناجألا دنع ام ىلع نولبقي مث «ةينايب تاظحالم نم ًالوأ برعلا دنع ام ىلع
 . "”(ليصألا يبرعلا قوذلل مهل هوؤرق ام لك نوعضخي ذإ «طايتحا يف

 : ةغالبلا نيودت ىف ةفسالفلا رود :ًاسماخ

 تذخأو» :فيض ىقوش روتكدلا لوقي ءةغالبلا نيودت ىف رود ةفسالفلل

 ةئيب يه «ةغالبلا لاجم يف ةديدج ةئيب يرجهلا ثلاثلا نرقلا طساوأ يف زربت
 ًاساسأ ةغالبلا يف مهريياعمو نانويلا ةفسلف نم ذختت تناك يتلا ةفسلفتملا .

 مهنم وكشي يرتحبلا لعج امم ءمالكلل ةينايبلا ميقلا ريدقت يف هيلإ مكتحت
 نمو ةفسلفلا ىلع نورزُي نوظفاحملا نويوغللا هعم فقوو «ةفورعملا هاوكش

 نأ نييوغللا ظح نسح نم ناكو .«باتكلا نم ةصاخو اهتاحلطصم رهظتسي

 نم مهبارضأو ةفسلفتملا ىلع هيف دري يذلا عيدبلا هباتكب زتعملا نبا مهل رصتنا
 . ”9«ةيبرعلا ةغالبلا نومصاخي اوناك نيذلا نييبوعشلا

 ةيبرعلا ةفاقثلا نيب عمج يذلا برعلا ةفسالفلا جهنم ًاددحم فيضيو
 ةفسلفتملا ىضمو» :ًالئاق ءوطسرأ بتكل تامجرتلاب مهرثأت نيبيو «ةينانويلاو
 ىباتكل تاصالخ نوبتكي اوذخأو «ةينانويلا ةغالبلا دعاوق نم هوفرع ام نوددري
 نب ةمادق ثبلي ملو . . .ةلماك ةمجرت امهومجرت مث ءوطسرأل ةباطخلاو رعشلا
 ءرعشلا دقن هباتك فلأف لوصألا كلتل ةيبرعلا ةغالبلا عاضخإ لواح نأ رفعج
 يف ًالذاب ءرعشلاو ةباطخلا هيباتكو ءهتفسلفو وطسرأ قطنم نم هيف دمتسي ىضمو
 زتعملا نباو ظحاجلاو يعمصألا هعضو ام ًاقيقد ًالثمت ؛متو ءًافينع ًادهج كلذ

 .(51554-159) ص «خيراتو روطت ةغالبلا ()

 ,(59) ص « قباسلا عجرملا 000

 7142 تشل ص «قباسلا عجرملا قفز
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 نوم نم رعملا لجو انين تعبأ سمار دعا يا ياعم
 . 7(ًاديدج ًانف ةرشع ةئالث ةيعيدب

 هيرصاعم دحأ ىلإ دتما لب ءرفعج نب ةمادق ىلع ةفسلفلا ريثأت رصتقي ملو

 فنصول :فيض يقوش روتكدلا لوقي «رثنلا دقن باتك بحاص وهو «ًاضيأ

 قدأ ةرابعب وأ ءرثنلا دقن باتك بهو نب ناميلس نب ميهاربإ نب قاحسإ هرصاعم
 : هيباتك يف ال ءوطسرأب رثأتلا يف لغوي هارنو «نايبلا هوجو يف ناهربلا باتك
 امهنع لقن ذإ ءلدجلاو قطنملا :هيثحبم يف ًاضيأ لب ءبسحف رعشلاو ةباطخلا
 ةيمالكلا هفراعمو ةيعيشلا هتديقع نيب ًاعساو ًاجزم جزمي ىضمو .ةلماك ًالوصف
 ًافافج باتكلا يف عاشأ هنأ ريغ ءاريثك ظحاجلا نم راعتساو «هباتك لوصفب

 . "”«ًأديدش ًاضارعإ هنع نوضرعي نييغالبلا لعج ًايمالكو ًايفسلفو ًايقطنم

 «ةينانويلا ةفسلفلاب ةغالبلا رثأت ةركف ضفري نم نيرصاعملا نيثحابلا نمو

 يفنلا ديكأتل ةجاح كانه سيل١ :لوقي يذلا سابع نسح لضف روتكدلا مهنمو

 هذه لجأ نم فاوطتلا كبو يب لاط دقف «ةفسلفتم ريغ ةغالب اهنأب انتغالب نع

 ددعتتو ؛ءارالا اهيف فلتخت نأ نكمي ىتلا كلتف ةغالبلا ةفسلف امأ .ةيضقلا

 حرشت نأ لواحت تاظوحلم كانه تناك رهاقلا دبع لبق نمف «فقاوملا اهدنع

 «خماشلا ينايبلا حرصلا يف عتمتلل اهلاجم سوفنلا يطعت يهو «لامجلا قارشأ

 اذه دعب اميف انيأر «هللا همحر رهاقلا دبع دهجب اهقوس ىلع ةغالبلا توتسا املف

 . ”7(ةغالبلا ةفسلف ىف بعشتلا

 : ةغالبلا ريوطت يف دقنلا رود : ًاسداس

 ةيدقنلا تاباتكلا ىرن» ثيح « ىغالبلا ثحبلا ريوطت ىف رود دقنلل ناكو

 «عيدبلاو نايبلا ثحابم يف ضوخت تناكو «يرجهلا عبارلا نرقلا يف طشنت

 ” ةضفلا ص «قياسلا عجرملا قد

 11 «قباسلا عجرملا قه

 «توريب ءرونلا راد 70٠(«. - 749) ص «ةيعبتلاو ةلاصألا نيب اهيلع ىرتفملا ةغالبلا (6)
 .م19894 /ها١٠1١ «ىلوألا ةعبطلا

 كما

 ل



 ءابطابط نبال رعشلا رايع يف ىرن ام وحن ىلع ؛ةقيقد ةصحاف تارظنب يلدتو

 نسحو ةغلابملاو ضيرعتلاو هيبشتلا ةصاخو ةغالبلا لئاسم نم ريثكل ضرع هيفو
 يرتحبلاو مامت يبأ نيب ةنزاوملا باتك نإ :انلق اذإ غلابن الو ءصلختلاو عطقملا

 رعش يف ةيعيدبلا تانسحملاو تاراعتسالل ةيقيبطت ةسارد ىلإ لوحت «يدمالل

 نيب ةطاسولا هباتك يف يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع ىرن لثملابو «نيرعاشلا
 سائجلا ةصاخو هنولفو عيدبلا نع ثيدحلا يف عستي هموصخو يبنتملا

 يناعم نيب ةنزاوملاو تاقرسلا ثحبب ًاعيمج اونعو «غيلبلا هيبشتلاو ةراعتسالاو

 .217(ةقيقد ةنزاوم ءارعشلا

 : زاجعإلا نع ثيدحلا ةيادب :ًاعباس

 ةيادب يف ةمظنم ةيملع ةروصب زاجعإلا يف مالكلا أدب» يسابعلا رصعلا يف
 تايرظنلا رثكأ ترهظ رصعلا اذه يفو . . .يناثلا نرقلا رخاوأ وأ ثلاثلا نرقلا

 رثكو «نيملكتملاو ةلزتعملاو ركفلا رارحأ نع تردص ءزاجعإلا يف ةسيئرلا
 نأل كلذ أشن ءامهل عرف هنأ ىلع زاجعإلا يف ثحْبو «ةوبنلاو نيدلا يف مالكلا
 ةينانويلا اميس الو ةيبنجألا تافاقثلاب لاصتالاو ةمجرتلا دهع ناك دهعلا اذه

 مهضعب ةفلتخملا نايدألا باحصأ طالتخاو ركفلا ةيرح دهع ناك امك ءاهنم

 ,راكفألا يف روطت ىلإ تانايدلا هذه مداصتو تافاقثلا هذه جزامت ىدأف «ضعبب

 . "؟”(رصعلا اذه يف بدألاو ملعلا راهدزا اهجاتن نم ناك ةيملع ةضهنو

 ال ال ال

 .(600) ص ءيصمحلا ميعن «رضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف (؟)
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 يناثلا لصفلا

 ثحبلل عادبإلاو سيسأتلاو نيودتلا ةلحرم

 زاجعإلاو ةغالبلا يف

 (سداسلا نرقلا ةياهن ىتح ثلاثلا نرقلا نم أدبتو)

 : ثحابم ةسمخ نم لصفلا اذه نوكتي

 .زاجعإلاو ةغالبلاو نايبلل لوألا سسؤملا ظحاجلا ةسردم : لوألا ثحبملا

 . زاجعإلل يناثلا سسؤملا ينالقابلا ةسردم : يناثلا ثحبملا

 . ةغالبلل يناثلا سسؤملا رهاقلا دبع خيشلا ةسردم : ثلاثلا ثحبملا

 . يرشخمزلا : زاجعإلاو ةغالبلا يف قيبطتلا ةسردم : عبارلا ثحبملا

 . زاجعإلاو ةغالبلا يف مالعأل ةفلتخم دوهج : سماخلا ثحبملا
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 وه

 ديهمت

 ةضهنلا رصع وه وأ «ةيمالسإلا ةراضحلا راهدزا رصع وه ىسابعلا رصعلا

 عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا) :هباتك يف زتم مدآ هتعن امك مالسإلا يف

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهمظنو اهلاكشأ ةفاكب ةايحلا تروطت دقف .(يرجهلا

 روطت وه ىساسأ لكشب انه انيئعي امو ءرصعلا كلذ ىف ةيملعلاو ةيداصتقالاو

 : يلي ام كلذ ىلع تدعاس يتلا لماوعلا مهأو «ةيلقعلا ةايحلا

 .يفاقثلاو يوغللاو يسنجلا جازتمالا- ١

 راد ضرغلا اذهل ديشرلا دهع ذنم ةلودلا تماقأ دقف «لقنلاو ةمجرتلا - ؟

 .ةمكحلا

 قوس لثم «قاوسألاو دجاسملاو بيتاتكلا نم ملعلا رود يف ميلعتلا - "٠"

 ةغللاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا نكامألا هذه يف نوملعتيو ءدبرملا

 . .رعشلاو

 .نيفلؤملاو ءاملعلل ماكحلاو ةالولا نم ليزجلا ءاطعلا - 5

 قررلل اعصم اكنأ تيح ءدبكرلا رضع نف تادب ىتلا *قرولا ةعانضا
 .دادغبب

 ةبتكمو « ناميلس نب قاحسإ ةبتكمك ءةصاخلاو ةيدرفلا تابتكملا ءوشن - ١

 1 . يدقاولا ةبتكمو « يكمربلا ىيحي

 ةيملع تاودن قل اهولوح ىتلا ةالولاو ءارزولاو ءاملعلا سلاجم -

 ةفسالفلا تنارظامو «لينقرلا دنع ةيويشو نئاسكلا ةرظاتمك «ةيفاقث ثار طاتمو
 . ةلزتعملا نم نيملكتملاو

5١ 

 سَ



 . تاقبطلا لكلو ناكم لك يف هرفوتو ميلعتلا ةيناجم

 ةهفاشملا قيرط نع ىرخألا تافاقثلاو ةيبرعلا ةفاقثلا نيب لاصتالا - 4

 . '"”ةمجرتلاو لقنلاو

 اهنمو مولعلا رئاس ىلع ةيملعلا ةكرحلا يف روطتلا اذه ريثأت سكعنا دقو

 ظحاجلا هتائبل ىلوأ عضو يذلا ةغالبلا ملع روطت ىلإ اذه ىدأو «ةيبرعلا مولع
 . لصفلا اذه يف نيبنس امك

 الال ل

 ')١( ص ءفيض يقوش .د «لوألا يسابعلا رصعلا :يبرعلا بدألا خيرات :رظنا )897 -

  »7ةنماثلا ةعبطلا «رصمب فراعملا راد .
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 هل
 هيلاري لسازع



 لوألا ثحبملا

 نايبلل لوألا سسؤملا ظحاجلا ةسردم

 -  زاجعإلاو ةغالبلاو

 سيسأتب اونع نيذلا باتكلاو نيثحابلاو ءاملعلا ةمدقم يف 2'”ظحاجلا يتأي
 عجارم دعت يتلا بتكلا نم ًاددع عضو دقف تادشعالاو ةعفانلاو نانا ملقارق

 : ةيتآلا رومألا لالخ نم ظحاجلا دوهج لوانتن فوسو «مولعلا كلت يف ةيساسأ

 ءهيلإ بسنت ةلزتعملا يف ةقرف سيئر وهو «ةردان ةيرقبع وذ ظحاجلا-١

 نم وهو .تايزلا نبا ريزولاب ةلص ىلع ناكو «يسابعلا رصعلا يف باتكلا دحأو
 يف هتافلؤم ةرثك كلذل دهشي هاهناد ديب هبقاد ةيملع ةعوسومو هركفلا روكر
 ةلمج تمهسأ دقو « ناويحلا باتك ةمدقم يف اهضعب ءامسأ درس دقو «نف لك

 .ةيبدألاو ةيملعلا هفقاوم ةغايصو هجضن يف رومأ

 يف ًاباتك فلأو «قرف نم اهاوس ام ىلع ةلزتعملل هليضفتب ظحاجلا حرص -
 يف يباتك ٌتبعو» : مهدحأ ىلإ همالك ًاهجوم ددصلا اذه يف لوقي «نآرقلا قلخ

 يف لوقلا يف يباتك تبعو ؛ةهبشملا ىلع درلا يف يباتك تبع امك «نارقلا قلخ
 بيرغو نآرقلا مظنل جاجتحالا يف يباتك تبع امك «ماكحألاو ايتفلا لوصأ
 لك ىلع لازتعالا يليضفتو «ةيديزلل يتضراعم تبعو «هبيكرت عيدبو هفيلأت
 مث «دوهيلاو ىراصنلا ىلع يباتكو «ديعولاو دعولا يف يباتك تبع امك «ةلحن

 ريبك «ظحاجلاب ريهشلا .«نامثع وبأ «يئيللا .ءالولاب ينانكلا بوبحم نب رحب نب ورمع )1١(

 «ةرصبلاب هتافوو هدلوم «ةلزتعملا نم ةيظحاجلا ةقرفلا سيئرو .بدألا ةمكأ

 ملعلا راد .0075/5) «يلكرزلل «مالعألا :رظنا .(م454 78٠١ - ه5600-15*)

 .مما «ةسداسلا ةعبطلا «توريب «نييالملل
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 . "”(ةليح لكب اهنيجهت تسمتلاو «ةفرعملا يف يبتك ةلمج تبع
 نايبلاو ةغالبلاب ةرشابملا ةلصلا تاذو ةيبدألا ظحاجلا فيناصت مهأ نم

 باتك ةمدقم يف هيلإ راشأو «ًالوأ هفلأ دقو (نآرقلا مظن) باتك :زاجعإلاو
 .(نييبتلاو نايبلا) :هباتك مث .كلذ دعب (ناويحلا باتك) فلأ مث .ناويحلا

 مالسلا دبع ذاتسألا كلذب حرص امك ًانيقي ناويحلا باتك دعب هفلأ نايبلا باتكو
 تافلؤملا نم ةريبك ةعومجم ظحاجلا كرت دقو .؟”نيباتكلا ققحم نوراه

 ءاهمظعم عاض دقو «"”ةفرعملا نم ىتش ناولأ يف ًافلؤم نيتسو ةئمثالث دودحب

 .داعملا :يه «عبرأ ىلع لمتشاو «لئاسر عومجم :اهنم رشنو يقب اممو

 .دادضألاو نساحملا «ءالخبلاو .ناسللا ظفحو ءرسلا نامتكو .شاعملاو

 ريغو «(ةلاسر) ناطوألا ىلإ نينحلا «نالوحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا
 .كلذ

 فنص دقو» :ينالقابلا لوقي هنعو ءانلصي مل نآرقلا مظن باتكو - ؛

 ملو «هلبق نوملكتملا هلاق ام ىلع هيف دزي مل ًاباتك نآرقلا مظن يف ظحاجلا

 مالك ىلع يعفارلا بقعيو «'؟”«ىنعملا اذه رثكأ يف سبتلي امع فشكي
 وه هنأكف ءامهيف ريخ ال نيتملكب ظحاجلا باتك ىلإ أموأو» :ًالئاق ىنالقابلا

 نأ انل تبثي ام كلذ يفو «عستاو هباتك يف طسب امب ءزاجعإلا يف فيلأتلاب أدتبا
 ةمالعلا بهذ دقو .2*«ظحاجلا ريغ ىلإ هتأشن ىف دري ال فيلأتلا اذه دهع

 لعل سنتا قم هوا طعاقتلا نأ ورد نعفارلا هيلا نهانا. ىلإ نكات دومحيم
 نآرقلا زاجعإ يف فلأ نم عيمج نإ» :لوقي «(نآرقلا مظن) هباتك يف زاجعإلا
 باتك وهو «ماظنلا قاحسإ يبأ ةلزتعملا سأر ىلع هيف در ًاباتك نامثع يبأل ركذ

 يملعلا عمجملا )9/١(2 «نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت ؛«ناويحلا باتك :رظنا )١(

 .م19159 ه8 «ةئلاثلا ةعبطلا 2« ثوريب «يمالسإلا يبرعلا

 .(77/- ١/557)(ققحملا ةمدقم) .«قباسلا ردصملا :رظنا (0

 .(١0/1)(ققحملا ةمدقم) «قباسلا ردصملا :رظنا (*

 . ةثلاثلا ةعبطلا ءهرصمب فراعملا راد «(5) ص قيقحتلا ةمدقم «نآرقلا زاجعإ (5)

 .,ما1514
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 ةوبنلا ججح باتك يف هسفن ظحاجلا هفصو دقو « ةوبنلا ججح باتك لبق هفلأ

 نكمي ام ىصقأ هيف تغلبو «يسفن هيف تدهجأ ًاباتك كل تبتك) :لاقف

 ...يوشحل الو يثيدحل الو يضفارل ةلأسم هيف عدأ ملف . ..يلثم

 سيلو «قح نآرقلا نأ معزي نمم ماظنلا دعب مجن نملو «ماظنلا باحصأل الو
 ىصقأ تغلب املف «ةلالد الو ناهربب سيلو ليزنت هنأو .ةجحب هفيلأت

 تدرأ امنإو .نآرقلا مظنل جاجتحالا درت مل كنأ ركذت كباتك يناتأ . . . كتبحم

 ةدايزلا نم هتمالسو نآرقلا مظن :وه باتكلا اذهو «نآرقلا قلخل جاجتحالا

 بايغ نأكف .نآرقلا زاجعإ نأش ىف ًاباتك فلأ نم لوأ ظحاجلاو .(ناصقنلاو

 «نآرقلا مظن هتيمست ىلإ هاعد يذلا وه :نامثع يبأ مالك يف زاجعإلا ظفل
 يدحتلا ظفل هيف انيأرلو ء«ريثك رظن هيف ناكل انلصو ولو ءانلصي مل باتكلاو
 . '”(زجعلا ظفلب ًاضيأ ًافوفحم

 .نآرقلا زاجعإ ىلع هيف نهربي ًاليوط ًاصن ظحاجلا نع يطويسلا لقني - ه
 لثم نم ةروسب اوتأي نأ ىلع برعلا ىدحت دق هللا نأ ىلع هيف ةركفلا موقتو

 ىلإ اودمعو .ناسللاو ةحاصفلا لهأ مهنأ عم هل اوبيجتسي ملو ءنآرقلا

 نم الدب نائسلاو فيسلاب ةيمالسإلا ةوعدلا ةمواقم وهو بعصألا بولسألا

 قوف اهومسو «نآرقلاب هللا ةجح مايق ىلع عطاس ليلد وهو «ناهربلاو ةجحلا

 برعلا تناك ام رثكأ - ِةِِكَي - ًادمحم هللا ثعب : ظحاجلا لاق» :لوقي «تاهبشلا

 اهاصقأ اعدف «ةدع تناك ام دشأو ءةغل تناك ام مكحأو ءًآبيطخو ًارعاش
 رذعلا عطق املف «ةجحلاب مهاعدف .هتلاسر قيدصتو «هللا ديحوت ىلإ اهاندأو

 لهجلا نود ةيمحلاو ىوهلا رارقإلا نم مهعنمي يذلا راصو «ةهبشلا لازأو

 لتقو «هل اوبصنو برحلا مهل بصنف .فيسلاب مهظح ىلع مهلمح «ةريحلاو

 مهبلغ عسي كلذ ىف وهو. «جهمامعأ ينو ميناعار مهمالعأو مهتباع نم
 وأ ةدحاو ةروسب ًابذاك ناك نإ هوضراعي نأ ىلإ ءاسم حابص مهوعديو «نآرقلاب

 نع فشكت ءاهنع مهزجعل ًاعيرقتو ءاهب مهل ًايدحت دادزا املكف «ةريسي تايآب

 /ه15477 .ىلوألا ةعبطلا .ةدجب يندملا راد «(738  ؟7) ص «نآرقلا زاجعإ لخخادم )١(
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 ةليح اودجي مل نيحف ءأيفخ ناك ام هنم رهظو ءًاروتسم ناك ام مهصقن
 كنكمي كلذلف «فرعن ال ام ممألا رابخأ نم فرعت تنأ :هل اولاق ءةجحالو
 هيف عمط الو «ٌبيطخ كلذ مري ملف .تايرتفم اهوتاهف :لاق .اننكمي الام

 هديجتسي نم دجول رهظ ولو «؛كلذ رهظل هفلكت ولو .هفلكتل هيف عبط الو «ٌرعاش
 لقاعل كلذ لدف .ضقانو لباقو ضراع دق هنأ ٌمعزيو هيف رباكيو هيلع يماحيو

 ةرثكو «مهيلع كلذ ةلوهسو «مهتغل ةلاحتساو مهمالك ةرثك عم موقلا زجع ىلع
 نأل ءهتمأ ءابطخو هباحصأ ءارعش ضراعو «مهنم هاجه نم ةرثكو «مهئارعش
 .هبيذكت يف غلبأو .هرمأل دسفأو هلوقل ضقنأ تناك «ةريسي تايآو ةدحاو ةروس
 قافنإو «ناطوألا نم جورخلاو .سوفنلا لذب نم هعابتأ قيرفت يف عرسأو

 برعلاو شيرق نود وه نم ىلع ىفخي ال يذلا ريبدتلا ليلج نم اذهو «لاومألا

 بطخلاو ءرخافلا زجرلاو ,«بيجعلا ديصقلا مهلو «تاقبطب لقعلاو يأرلا يف
 روثنملا ظفللاو جودزملاو عاجسألا مهلو «ةزجوملا راصقلاو «ةغيلبلا لاوطلا

 نأ هللا كمركأ  لاحمف :مهاندأ زجع رهظأ نأ دعب مهاصقأ هب ىدحتي مث
 عم «نيبلا فوشكملا أطخلاو ءرهاظلا رمألا يف طلغلا ىلع مهلك ءالؤه عمتجي
 مهرثكأو «ةفنأ قلخلا ٌدشأ مهو ءزجعلا ىلع فيقوتلاو «صقنلاب عيرقتلا

 ةليحلا ىلع ثعبت ةجاحلاو « هيلإ اوجاتحا دقو ؛ مهلمع ديس مالكلاو «ةرخافم
 هوقبطي نأ لاحم هنأ امكو ؟ةعفنملا ليلجلا رهاظلاب فيكف «ضماغلا رمألا يف
 نأ لاحم كلذكف «ةعفنملا ليلجلا رمألا يف طلغلا ىلع ةنس نيرشعو ًاثالث
 . '7(ىهتنا . هنم رثكأ نولذبي مهو «هيلإ ليبسلا نودجيو «هنوفرعي مهو هوكرتي

 ءًاضيأ دقنلاو ةغالبلاو بدألا اياضق نم ةلمج لوانت ناويحلا هباتك يف 5
 «رعشلا ىف ىبارعألاو دلوملا نيب قرفلاو ءزاجيإلاو بانطإلا ع ثدحتف
 «ىلطنملا و لكمللا نعو .ظافلألا رايتخاو ءضارغألا عم اهبسانتو ظافلألا نعو

 ثيدحلا هيف لصف دقو « هيبشتلاو «ةغالبلاو «عامتجالل ًايرورض هنوكو نايبلاو
 تاناويحلا نم ددع هيبشتو ءامهوحنو رمقلاو سمشلاب ناسنإلا هيبشت ركذف
 ردقلا هيبشتو .دوسألاب هبشي امو «مامحلاب يفاثألا دامر هيبشتو «ضعبب اهضعب

 )١( «نآرقلا مولع يف ناقتإلا )7/١5١(.
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 «لأرلا يشمب خيشلا يشم هيبشتو ماعنلاب م ويغلا هيبشتو «ةماعنلاب ةمخضلا

 سرفلا طسو هيبشتو «دارجلا قدحب عردلا ريماسم هيبشتو «ميِلّظلاب ةقانلا هيبشتو

 هيبشتلاو زاجملاو ءاطقلا يشمب ةأرملا يشمو ءابدلاب شيجلاو «ةدارجلا طسوب
 تاع ابك جب كلذ رهو كا معلا عال وكيترالا بفيس و «نعألا يف
 ةبوعص :لثم هاياضق نم ريثكلا لوانتو رعشلا نع ثدحتو «زجرلاو ءاثرلا نع

 ناويحلا ىف ليق ام ركذو «رعشلاب ةالولاو ءافلخلا ةوظحو «يبرعلا رعشلا ةمجرت

 ناموا دقو ة رهشلا ا ودارتو 6 دكا لا رصقلا يف تدصتو هرهنلا نم
 نع ثدحتو ءرعشلا تاعوضوم ىتش لوانتو «بارعألاو ءاسنلا راعشأو

 «نآرقلا ىف اهتبطاخمو ءاهرثآمل اهديلختو برعلا نع ثدحتو .ًاضيأ ءارعشلا

 نم ًاددع لوأو «ليئارسإ ينبو برعلل هتبطاخمو «هظافلأ :نآرقلا نع ثدحتو

 .ناويحلا صصقب ينعو صصقلا نع ثدحتو . هيف نونعطي نم ىلع درو «هتايآ
 ةرورضو ةغللاو «زغللا نع ملكتو .اهتغل هيلع نوكت نأ يغبني امو بتكلا ركذو

 ثدحتو .تاغللا ضعب ةبوعص يف ةلعلاو «بتكلا ةغلو «ملكتملاو ملاعلل اهقح

 نأ دارأ نمو «حدملاو «قوذلا زاجمو «لكألا يف هيبشتلاو زاجملاو لثملا نع
 يتلا اياضقلا ضعبو نيرسفملا نع ثدحتو «يناعملا نع ثدحتو .اجهف حدمي

 هيونتو رانلا نعو «مهنم ةفئاط يف ماظنلا يأرو «حون ةنيفس :لثم ءاهولوانت

 داسفإو «نهراعشأو ءاسنلا نعو «ناسنإلاو رانلا نيب ام هبشو ءاهنأشب نآرقلا

 . "”ناويحلا باتك ايانث يف ثوئبم وه امم كلذ ريغو « نيدلوملا رداونل برعلا

 مايأ نم هدوجو معرُي امك سيلو «داليملا ثيدح يبرعلا رعشلا نأ ىري -

 ثيدحف رعشلا امأو» :لوقي «ةفسالفلا بتكب هل ةلص ةيأ يفنيو «قيرغإلا

 نب سيقلا ؤرما : هيلإ قيرطلا لهسو ؛هليبس جهن نم لوأ «نسلا ريغص ء«داليملا
 مث «نوطالفأ هملعمو «ءسيلاطسرأ بتكو «ةعيبر نب لهلهُمو ءهرجخ

 ءروهدلا لبق روهدلاب رعشلا ءدب لبق «نالفو نالفو «سطارقميدو «سوميلطب
 . '2”(باقحألا لبق باقحألاو

 .(حمهم 575/0 «نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت «ناويحلا باتك :رظنا 220

 .(95/1) «قباسلا ردصملا (؟0
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 عيدبلا نأ - يتأيس امك  نييبتلاو نايبلا هباتك يف ىري ظحاجلا ناك اذإو - 8

 ىلع روصقم رعشلا نأ ىلإ بهذي ناويحلا باتك يف وهف «برعلا ىلع روصقم
 ةروصقم رعشلا ةليضفو» :لوقي ءرعشلا ةمجرت ةيناكمإ ىفن دقو !ًاضيأ برعلا

 ءمجرتي نأ عاطتسُي ال رعشلاو «برعلا ناسلب ملكت نم ىلعو «برعلا ىلع
 ءهنسح بهذو «هنزو لطبو «همظن عطقت لوخ ىتمو «لقنلا هيلع زوجي الو
 كلذ ىلع أدتبملا روثنملا مالكلاو .روثنملا مالكلاك ال ءبجعتلا عضوم طقسو

 . "”(رعشلا نوزوم نم لوحت يذلا روثنملا نم عقوأو نسحأ

 نع ربع نإو حيصف ناسنإلاو: .تاغللا لك يف ةدوجوم ةحاصفلا نأ ىري - 4

 ةمطْمْطل ًامهف أوسأ يبرعلا سيلو «ةيمورلاب وأ ةيدنهلاب وأ ةيسرافلاب هسفن
 هل لاقُي هجولا اذه نم ناسنإ لكف .يبرعلا ناسل نايبل يمورلا نم «يمورلا

 اذإو .مجعأ :مهلوق يف ليوأتلا وه اذهف ءمجعأو حيصف :اولاق اذإف «حيصف

 ىنعملا اذه سيلف ءمجعأو حيصفب اوظفلي ملو .ءمجعلاو برعلا :اولاق

 . "”«هنع مهفت ال برعلا نأو «ةيبرعلاب ملكتي ال هنأ نونعي امنإو «نوديري
 « ناويحلا باتك ىف ةغالبلاب ةلصلا تاذ ةيدقنلا اياضقلا ضعب لوانت -

 بهذو) نا ب ءظفللا راصنأ نم ناكو ءىنعملاو ظفللا ةيضق :كلذ نم

 يمجعلا اهفرعي قيرطلا يف ةحورطم يناعملاو «ىنعملا ناسحتسا ىلإ خيشلا

 ريختو «نزولا ةماقإ يف نأشلا امنإو «يندملاو يورقلاو يودبلاو يبرعلاو
 اهنإف «كلتملا ةدوجو عبطلا هديت فو ءابلا ةرتكو +: عرختلا ةلوهسو ءاظنللا
 انه ظحاليو .©"«ريوصتلا نم سنجو .ءجسنلا نم برضو «ةعانص رعشلا

 نيح» كلذو «مسرلاو رعشلا نيب ةقالعلل هركذو «ىنعملا ىلع ظفللا هليضفت
 ىطخت ولف (ريوصتلا نم سنجو غبصلا نم برضو ةعانص رعشلا امنإف) :لاق
 ءمسرلاو رعشلا نينف نيب ةنراقملا لاجم يف هسفن دجول فيرعتلا دودح ظحاجلا

 هدارأ ام لك . . .(مسرلا وه رعشلا) :ساروه لوق نع جرخي ال هفيرعت نإ لب

 .(906 -ا١/5) «قباسلا ردصملا )١(

 .(9؟/١) «قباسلا ردصملا (9

 .(19 _ 19/9 «قباسلا ردصملا (0
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 عقي امنإ رعشلا يف لوعملا نأو « لكشلا يف هتيرظن ديكأت لوقلا اذه نم ظحاجلا

 ةحص يفو «ءاملا ةرثكو «جرخملا ةلوهسو ءظفللا ريختو «نزولا ةماقإ) ىلع

 «ىوتحملا ةيمهأ نم ظحاجلا للق لكشلل زيحتلا اذهبو (كبسلا ةدوجو عبطلا

 يمجعلا اهفرعي قيرطلا يف ةحورطم يناعملاو) :اهدادرت لاط يتلا هتلوق لاقو

 .''”((يورقلاو يودبلاو يبرعلاو

 زاجيإلا موهفم ًاررحم لوقي «بانطإلاو زاجيإلا ثحبل ظحاجلا ضرع ١
 :يدبعلا راحّصل امهنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم لاق» :ةلاطإلاو
 وأ ةرواعم لاق لمع كالا لوقو نرلقم اق يمس نا نياق وا هنألا اه
 نأ ولف . ّئطبت الو ْئطخت ال !نينمؤملا ريمأ اي ىنلقأ :راحص لاق !لوقت كلذك

 نب هلابك كلب هدم و طق هلو: ردم ل“ القت ناس الا حعأ كلاش كاكا
 نمضتم (ئطخت ال) :كلوق نأ ءةلهو لوأ دنعو ةهيدبلاب فرع امل «ناوفص

 هورثآ ىرت امك ثيدح اذهو .باوجلاب نمضتم (ّئطبت ال) كلوقو .لوقلاب

 .راصتخالا :لوقي هنأ تنئظل ؟زاجيإلا ام :انضعبل لاق ًالئاق نأ ولو ءهوضرو

 مالكلا نم بابلا نوكي دقو .«ظفللاو فورحلا ددع ةلق هب ىنعُي سيل زاجيإلاو

 «ةلاطإلا كلذكو ءزجوأ دقف  ةفيحص يأ  راموط نطب عسي اميف هيلع ىتأ نم
 وهو ددري الو .هقالغإل ًايبس نوكي ال ام ردقب فذحي نأ هل ىغبني امنإو

 ."9(لطخلا وهف رادقملا نع لضف امف «هرطشب ماهفإلا يف يفتكي الو

 ةقالعلا ددحيو «هعضاوم زاجيإلل امك هعضاوم بانطإلل نأ ىري وهو

 نوكي ىتمو ةلاطإب سيل بانطإلا نوكي ىتم ًاحضوم «ةلاطإلاو بانطإلا نيب
 ىلإ جوحتو «ةلاطإلا بجوت باوبأ - هللا كاقبأ - تيقب دقو» :لوقي «ةلاطإ
 «ةيغبلا ىهتنم دنع فقوو «ةجاحلا رادقم زواجي مل ام ةلاطإب سيلو «بانطإلا
 اهفيرشو ءاهليلقل اهليلقو ءاهريثكل اهريثكف «يناعملا رادقأ ىلع ظافلألا امنإو

 ءاهتاهجو اهروصب ةنئابلا «ةدرفملا يناعملاو ءاهفيخسل اهفيخسو ءاهفيرشل

 «توريب «ةفاقثلا راد «(48) ص «سابع ناسحإ .د «برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات )١(

 ٠١(. /7) ناويحلا باتك رظناو .م1945١ /ه05٠5١ «ةسماخلا ةعبطلا

 -6١(. ه١ ر/١١ «نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت «ناويحلا باتك رظنا فرز
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 تاهجلاو «ةكرتشملا يناعملا هيلإ هجاتحت امم لقأ ىلإ ظافلألا نم جاتحت

 «يناعملا هذه نع مهنود نم اوربخي نأ ةغالبلا لهأ عيمج دهج ولو «ةسيتلملا

 اوردق امل سأرلاو ديلاب ةراشإلاو «ناسللاب ريسفتلا نع ىنغي زيجو مالكب
 ١ 0ع

 اذإ سانلا اندجوو» :لاقف .باهسإلا عضاوم ضعب ظحاجلا ركذو - ١

 حيدم يف نيطامسلا نيب رعشلا اودشنأ اذإو ءاولاطأ رئاشعلا نيب حلص يف اوبطخ

 سبيلو «عضوم لالقوالو «لطخب كلذ سيلو عضوم ةلاطإللو ءاولاطأ كولملا

 , 71د نه كلذ

 هيف تعمج باتك يلو» :لاقف «ميركلا نآرقلا يف زاجيإلا نع ثدحت - 4
 دئاوزلا نيبو .«فذحلاو زاجيإلا نيب ام لصف اهب فرعتل «نآرقلا نم تايآ

 يامل يجاوب 0 ل و ا

 0 : ةنجلا 0

 لجو زع هلوقو .ايندلا لهأ رمخ بويع عيمج اتعمج دق ناتملكلا ناتاهو .4

 عمج .[5 : ةعقاولا] 4 َةَعوَم اَلَو َةَوْطَفَماَل »8 : لاقف «ةنجلا لهأ ةهكاف ركذ نيح
 هتدرأ نإف «هيلع كتللد دق ريثك اذهو .يناعملا كلت عيمج نيتملكلا نيتاهب

 1 م 3

 هباطخ يف لاحلا ىضتقمل ميركلا نآرقلا ةاعارم ىلإ ظحاجلا راشأ 6

 برعلا بطاخ اذإ «ىلاعتو كرابت هللا انيأرو» :لوقي ءباتكلا لهأو برعلل

 ينب بطاخ اذإو «فذحلاو يحولاو ةراشإلا حجرخم مالكلا جرخأ بارعألاو

 عابتا لمعلا بوصأف «مالكلا يف دازو ًاطوسبم هلعج ؛ مهنع ىكح وأ ليئارسإ

 . ((ةعامجلا هيلع امب ذخألاو «ءامدقلا لاثم ىلع ءاذتحالاو ءءاملعلا راثآ

 .(8--5//1) «قباسلا ردصملا ()
 .(9" )98/١  .قباسلا ردصملا (؟)
 .(85/9) .قباسلا ردصملا (*)
 )94/1١(. «قباسلا ردصملا (5)

 سَ



 يذلا نايبلا وهو) :لاقف ءعامتجالل يرورض هنأو نايبلا نع ثدحت - 15

 مهفأ سانلا نع سانلا رثكأ نألو «ةريحلا ةاوادمو «ةهبشلا عفرو ل دب
 يتلا «ةنكاسلا مارجألاو «ةدماجلا ماسجألاو «ةلثاملا حابشألا نع مهنم

 «ةرفاولا بابسألابو «ةلماكلا ةادألابو «ذفانلا ماتلا رظنلابو .فيطللا بقاثلا
 يعاود نم ظفحتلاو .عدخلا هوجو نم سارتحالاو ءركفلا هوركم ىلع ربصلاو

 دوجوم كلذو ءهب ٌتصأو « هيلإ نكسأو .هلكش نع مهفأ لكشلا نألو «. ىوهلا

 .فلآ هلو ءهل مهفأ يبصلا نع يبصلاو «عابسلا بورضو «مئاهبلا سانجأ يف
 لجو زع هللا لاقو «لهاجلاو لهاجلاو «ملاعلاو ملاعلا كلذكو «عزنأ هيلإو

 ,[9 :ماعنألا] 4 الْجَي ُهَنَلَمجَل اكلم َُندَمَج ْوَلَوال :مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل ِ
 نوكي كلذ ردق ىلعو «سنآ هعابطب هعابطو «مهفأ ناسنإلا نع ناسنإلا نأل
 .)(هنم عمسي ام عقوم

 نم مهل ضري مل مث» : قبس امل ًاقيضم لاقف «نايبلا لئاسو نع ثدحت - ١7

 ملو رهظأو «للقي ملو رثكو .قرفي ملو كلذ عمج لب .دحاو فنصب نايبلا
 هيلإ يذلا نامجرتلاو .مهيناعم نوفراعتي اهب يتلا نايبلا ةلآ لعجو .فخي

 نع تصقن نإو «ةسماخ ةلصخ يفو «ءايشأ ةعبرأ يف .مهفالتخا دنع نوعجري
 تفرّصو ءهل تعضُو يذلا اهسنجب لدبُت دقف ءاهتاهج يف ةعبرألا هذه غولب
 ةلصخلاو .©”0دقعلاو «ةراشإلاو ءطخلاو ءظفللا :ىه لاصخلا هذهو ءهيلإ
 يف ءناهربلا حوضوو «ةداهشلا قدصو تناول يصوت ميرا ا :ةسماخلا

 مهفتالو «ءسحتالو نيبتت ال يتلا ةنكاسلاو «ةتماصلاو « ةدماجلا مارجألا
 ناك نأ دعب ءاهنع ٌىلخ كسمم دنع وأ ءاهيلع لخدي لخادب الإ ءكرحتت الو
 ف تادرعرملا صحو كاجول بيرو ماسالا يبت 3 اهلودك

 )١( «قباسلا ردصملا )١/ 45 50(.

 عباصأب نوكي باسحلا نم عون :يدادغبلا لاقو ءطخلاو ظفللا نود باسحلا :دقعلا (؟)
 ناويحلا باتك :رظنا .نيديلا )١/ *”( ةيشاحلا )7(,

 الا
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 ةفرعم يف سماللاو رظانلا كرشأو «رظانلل ةراشإلا لعجو , عماسلل ظفللا

 «سماللا بيصن ردق ىلع كلذ يف رظانلا بيصن هب هللا لضف امب الإ .دقعلا

 هنقتأو .هظفحو هاصحأ دق امم « هنايسن نمأي ال امل انزاخ هلعجو «هناوعأ

 . "«ًابيصن قئاذلاو ٌماَّشلل لعجي ملو «هب ةطاحإلا فلكتو .هعمجو

 نايبلا يف اهركذ دقو «ةبصنلا ةلالد يه ةسماخلا ةلصخلا نأ ركذلاب ريدج
 ءظفل ريغو ظفل نم يناعملا ىلع تالالدلا فانصأ عيمجو» :لاقف «نييبتلاو

 مث .دقعلا مث «ةراشإلا مث .ظفللا : اهلوا «ديزت الو صقنت ال ءايشأ ةسمخ

 ماقم موقت يتلا «ةلادلا لاحلا يه ةبصّتلاو ,ةبصن ىمست يتلا لاحلا مث .طخلا
 نع رصف , "0(تاللالدلا كلت ٠ ةت الو «فائصألا كلت

 هبشي دقو» :لاقف ءهيبشتلا ىف بدألاو ملعلا لهأ ةقيرط ىلإ راشأ - 6

 .«فيسلاو دسألابو «رمقلاو سمشلاب ٌناسنإلا : ءاغلبلاو ءاملعلاو ءارعشلا

 اومذ اذإو .ناسنإلا دح ىلإ يناعملا هذهب هنوجرخي الو ءمجنلابو ةيحلابو
 «سيتلا وهو .روثلا وهو «رامحلاو درقلا وهو «ريزنخلاو بلكلا وه :اولاق

 هذه نولخدي ال مث «ىبنرقلا وهو «لَعَجلا وهو .برقعلا وهو «بيذلا وهو

 هذه ىلإ ناسنإلا كلذب نوجرخُي الو «مهئامسأ الو سانلا دودح يف ءايشألا

 «ةرهمو ءافشخ ًاضيأ اهومسو ءالازغ ةيزاحلا اومسو .ءامسألا هذهو دودحلا

 اوعنصو «ىنعملا كلذ ىلع «ًانارزيخو ٌابيضقو «ةرهزو .ةمامحو «.ةتخافو

 «يدجلاو لمحلاو ءروثلاو دسألا اوركذف .بكاوكلاو جوربلاب كلذ لثم

 : 7 (ناديملاو ةليشيلاو نسؤقلاب اهومسو «توحلاو برقعلاو

 مشتحأ ال يتلا ةيضقلاو» :لوقي ءديدج وأ ميدقل بصعتلا نود ًاسايقم ةدوجلا

 نم رضحلاو ودبلاو بارعألاو برعلا ةماع نأ :اهيف ةموصخلا باهأ الو ءاهنم

 .(55- 165/١١ «قباسلا ردصملا )١(

 .(75/1) «قباسلا ردصملا (0
 .(511/1) ءقباسلا ردصملا (5

 /؟
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 «ةتبانلاو ةدلوملا نم .ىرقلاو راصمألا ءارعش ةماع نم رعشأ برعلا رئث

 راعشأ نوجرهبي مهنم ًاسانأ تيأر دقو .هولاق ام لك يف مهل بجاوب كلذ سيلو

 ريغ رعشلل ةيوار يف الإ طق كلذ رأ ملو ءاهاور نم نوطقستسيو «نيدلوملا

 يأ يفو ءناك نمم ديجلا عضوم فرعل رصب هل ناك ولو «يوري ام رهوجب ريصب
 «نيتيبلا نيذهل هتداجتسا نم غلب دقو ينابيشلا ورمع ابأ تيأر انأو .ناك نامز

 ىتح ًاساطرقو ةاود رضحأ ىتح الجر فلك نأ «ةعمجلا موي دجسملا يف نحنو

 : هلوق امهو ءًادبأ ًارعش لوقي ال هنبا نأ تمعزل «كتفلا ضعب مكحلا يف لخدأ

 ٍلاجرلا لاوس ُثوملاامنإف ىلبلا ثوم توملا ٌنبسحت ال

 (”لاؤوسلا لذل َكاذ نم َعظفأ اذ ّنكلو توم امهالك

 سايقلا مدعو «زاجملا يف برعلا بيلاسأ دنع فقوتلا ظحاجلا ىري - ١"
 «ةلخنلا مكل ةمعلا تمعن» :لاق هنأ - ةثي - يبنلا نع ىوريو» :لوقي ءاهيلع

 نم الإ هبيعي ال «ىنعملا حيحص مالكلا اذهو . '"”(مدآ ةنيط ةلضف نم تقلخ

 ام ىلع مدقن امنإو «هسيقن نأ انل درطي امم اذه سيلو «مالكلا زاجم فرعيال

 . ”7اوهتنا ثيح ىلإ ىهتننو ءاومجحأ امع مجحنو ءاومدقأ

 ةغالبلاو بدألا لئاسم نم ةلمج لوانتي نييبتلاو نايبلا هباتك يفو - ١

 «بدأ ةملكو «بيدأ ظفل :نع ثدحتف «هباتك ىف رثانتم لكشب تءاج دقنلاو
 .عيدبلاو «زاجيإلاو «فورحلاو ءظافلألاو «بانطإلاو «جاودزالاو

 «لئاسرلاو .زجرلاو «ءاعدلاو «ةباطخلاو «نييبتلاو «نايبلاو .ةغالبلاو

 .«صصقلاو .ةحاصفلاو «ىعلاو «تمصلاو «ءارعشلاو «رعشلاو .ءعجسلاو

 )١( «؛قباسلا ردصملا )177-30/9(.

 مكيبأ ةنيط ةلضف نم تقلخ اهنإف «ةلخنلا مكتمع اومركأ) :ظفلب يلع نع ثيدحلا (0)

 نباو «ىلعي يبأ ىلإ (405 44 /؟) ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هازع دقو 2(. . مدآ
 .يوانملا ركذ امك عاطقناو فعض هدنس يفو ءءافعضلا يف يليقعلاو «لماكلا يف يدع

 ' .ملعأ هللاو ,تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هدع لب

 )5١77/1(. «قباسلا ردصملا ()
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 00 ييستلاو «يناعملاو «ةنكللاو ىزغللاو «نحللاو .ةغئللاو «مالكلاو

 تاعوضوملا نم ددع ةقباسلا تاعوضوملا نم عوضوم لك تحت جردنيو

 نب ورمعو «ىباتعلا دنع ةغالبلا فيرعت : لوانت ةغالبلا نع هثيدح يفف « ةيعرفلا

 ضعبو « سيقلا دبع نم يدبعلا راحص فيرعتو ءممألا فلتخم دنعو «ديبع

 لوانتو «عفقملا نبال ةغالبلا ميسقتو .يعمصألاو «ءامكحلا ضعبو «بارعألا
 «ةغالبلا نم دشأ ةغالبلا ةسايسو «ةغالبلا دودحو «ةلزتعملاو باتكلا ةغالب
 ظفلو ءرعشلا عيطتسي غيلب لك سيلو ,ماهفإلا : ةغالبلا نأ معز نم ىلع درلاو
 «ةغالبلا فلكت مذو « هنم جذامنو بيرغلا لامعتسا حبقو «ثيدحلا يف غيلبلا

 «ءاغلبلا نم ةفتئاط ركذو «ةيسرافلا ةغالبلا بتكو «ةغالبلا عم نحللا عامتجاو

 ريغو «ةغالبلا نوعدي اوناك نم لاوقأ نم جذامنو «سرشأ نب ةمامث ةغالبو
 يف فالخلاو «تالالدلا عاونأو «هفيرعت :نايبلا نع هثيدح يف لوانت امك . كلذ
 رثأو «نيعماسلا ىدل ةيسفنلا ةلاحلا ةاعارمو «نيعماسلا يف ملكتملا لامج رثآ

 «نوزوملا مالكلا حدمو «هنايب نايبلا بحاص ربتخي فيكو «فرشلاو فخسلا

 بصعلا دوربب مالكلا هيبشتو .باهسإلاو راثكإلا ررضو ءطسولا بهذمو
 ةلقو «نايبلا مذيو يعلا حدمي يذلا ثيدحلا ليوأتو ءاهوحنو ىشولاو للحلاو

 ةفئاط ركذو ءقداشتلا ضغبو «ناسللا فصوو «قطنلا لضفو «ءايبنألا مالك

 . هباتك ايانث ىف ثوغبم اذه لكو «صاصقلاو داهزلاو كاسنلا نم نايبلا لهأ نم

 يهو ء«رمتعملا نب رشب ةفيحص نييبتلاو نايبلا هباتك يف ركذ امك - "؟
 : ةفيحصلا صن وه اذهو «ةدع ةيغالب لئاسم ىلع يوتحت ةفيحص

 كلت ليلق نإف «كايإ اهتباجإو «كلاب غارفو كطاشن ةعاس كسفن نم ذخ»
 ءرودصلا يف ىلحأو «عامسألا يف نسحأو ًابسح فرشأو ءًارهوج مركأ ةعاسلا

 ىنعمو فيرش ظفل نم «ةرغو نيع لكل بلجأو ءءاطخلا شحاف نم ملسأو

 دكلاب «لوط الإ كّموي كيطعي امم كيلع ىدجأ كلذ نأ ملعأو ءعيدب
 نأ كئطخي مل كأطخأ امهمو .ةدواعملاو فلكتلابو .ةدهاجملاو ةلواطملاو

 3١5 -١١7(. /5)نوراه مالسلا دبع قيقحت «نييبتلاو نايبلا 0
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 مجنو هعوبني نم جرخ امكو «ًالهس ناسللا ىلع ًافيفخو ءآدصق ًالوبقم نوكي
 يذلا وه ديقعتلاو ءديقعتلا ىلإ كملسي رعوتلا نإف رعوتلاو كايإو ءهندعم نم

 ًأظفل هل سمتليلف ًاميرك ىنعم غارأ نمو .«كظافلأ نيشيو «كيناعم كلهتسي

 امع امهنوصت نأ امهقح نمو «فيرشلا ظفللا فيرشلا ىنعملا قح نإف ءًاميرك
 سمتلت نأ لبق كنم ًالاح أوسأ هلجأ نم دوعت امعو ءاهنجهيو امهدسفي
 :لزانم ثالث ىف نكف ءامهقح ءاضقو امهتسبالمب كسفن نهترتو ءامهراهظإ
 كاع وكر فيرس [مهقو»»ابنع انويكر فالله دك لراس نتوأ إف
 «ثتدصق ةصاخلل تنك نإ ةصاخلا دنع امإ «ًافورعم ًابيرقو ءًافوشكم ًارهاظ

 يناعم نم نوكي نأب فرشي سيل ىنعملاو .تدرأ ةماعلل تنك نإ ةماعلا دنع امإو
 فرشلا رادم امنإو «ةماعلا يناعم نم نوكي نأب عضتي سيل كلذكو ؛ةصاخلا

 نم ماقم لكل بجي امو .لاحلا ةقفاوم عم «ةعفنملا زارحإو باوصلا ىلع
 «كناسل نايب نم غلبت نأ كنكمأ نإف ءيصاخلاو يماعلا ظفللا كلذكو .لاقملا

 ةماعلا مهفت نأ ىلإ .كسفن ىلع كرادتقاو «كلخادم فطلو .كملق ةغالبو

 ءءامهدلا نع فطلت ال ىتلا ةطساولا ظافلألا اهوسكتو «ةصاخلا يناعم

 ْ . «ماتلا غيلبلا تنأف ناكل عرس لو

 مث «باتكلا ةغالب ًاحدتمم «قبس ام ىلع قيلعتلا يف ظحاجلا درطتسيو
 كيرتعت الو: كتاوت ال لوألا ةلونملا تناك نإق' رشي لاق :ًالئاق فئاتست
 اهعقوم عقت مل ةظفللا دجتو ,«كفلكت لوأ يفو كرظن لوأ دنع كل حمست الو

 يف لحت مل ةيفاقلاو ءاهل ةموسقملا اهنكامأ نم اهقح ىلإو اهرارق ىلإ رصت ملو
 نم ةرفان ءاهناكم يف ةقلق تناكو ءاهلكشب لصت ملو ءاهباصن يفو اهزكرم

 اذإ كنإف اهناطوأ ريغ يف لوزنلاو ,نكامألا باصتغا ىلع اههركت الف ءاهعضوم
 كبعي مل «روثنملا مالكلا رايتخا فلكتت ملو «نوزوملا رعشلا ضرق طاعتت مل

 «كنأشل ًامكحم الو ًاوبطم ًاقذاح نكت ملو امهتفلكت تنأ نإف .دحأ كلذ كرتب

 هنأ كنود وه نم ىأرو «هنم ًابيع لقأ تنأ نم كباع «كلامو كيلع امب ًاريصب
 عابطلا كل حمست ملو ؛ةعنصلا ىطاعتتو «لوقلا فلكتت نأب تيلتبا نإف .كقوف
 هعدو ءرجضت الو لجعت الف «ةركفلا ةلاجإ دعب كيلع ىصاعتو ءةلهو لوأ يف

 ,2ىخ
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 مدعت ال كنإف ؛ كلاب غارفو كطاشن دنع هدواعو «كليل داوسو كموي ضايب

 . قرع ىلع ةعانصلا نم تيرج وأ «ةعيبط كانه تناك نإ «ةاتاوملاو ةباجإلا

 لوط ريغ نمو ءضرع لغش ثداح ريغ نم كلذ دعب كيلع عنمت نإف
 «كيلإ تاعانصلا ىهشأ ىلإ ةعانصلا هذه نم لوحتت نأ ةثلاثلا ةلزنملاف «لامهإ

 ءيشلاو «بسن امكنيبو الإ هيلإ عزانت ملو ههتشت مل كنإف ؛ كيلع اهفخأو
 نأل ؛ تاقبط يف نوكت دق ةلكاشملا تناك نإو ءهلكاشي ام ىلإ الإ نحيال

 امك «ةبهرلا عم اهنوزخمب حمست الو «ةبغرلا عم اهنونكمب دوجت ال سوفنلا
 .«اذه اذهف .ةبحملاو ةوهشلا عم هب دوجت

 رادقأ نيبو اهنيب نزاويو «يناعملا رادقأ فرعي نأ ملكتملل يغبني :لاقو»
 ةلاح لكلو «ًامالك كلذ نم ةقبط لكل لعجيف «تالاحلا رادقأ نيبو نيعمتسملا
 رادقأ مسقيو «يناعملا رادقأ ىلع مالكلا رادقأ مسقي ىتح اماقم كلذ نم
 .تالاحلا كلت رادقأ ىلع نيعمتسملا رادقأو «تاماقملا رادقأ ىلع يناعملا
 نيد نق نع نبع ةرهنأ هك قيملكدلا ظافلا ضن ملكتي بطعلا ناهذإت
 نيملكتملا ظافلأ هب ظافلألا ىلوأ ناك «ًالئاس وأ ًابيجم وأ ًافصاو مالكلا ةعانص
 اهبو «نحأ اهيلإو «ليمأ ظافلألا كلت ىلإو ءمهفأ تارابعلا كلتل اوناك ذإ
 غلبأو «ءابطخلا رثكأ قوف اوناك نيراظنلا ءاسؤرو نيملكتملا رابك نألو . فغشأ
 اهل اوقتشا مهو «يناعملا كلتل ظافلألا كلت اوريخت مهو .ءاغلبلا نم ريثك نم
 ةغل يف هل نكي مل ام ةيمست ىلع اوحلطصا مهو ءءامسألا كلت برعلا مالك نم
 اولاق كلذلو . عبات لكل ةودقو «فلخ لكل ًافلس كلذ يف اوراصف «مسا برعلا
 ةيذهلا اوركذو «يشالتلاو نالطبلا نيب اوقرفو «سيلو سيأو ءرهوجلاو ضرعلا
 ديصقلا نازوأل دمحأ نب ليلخلا عضو امكو .كلذ هابشأو ةيهاملاو ةيوهلاو
 «باقلألا كلتب ضيراعألا كلت فراعتت برعلا نكت مل ًاباقلأ زاجرألا راصقو
 رفاولاو ديدملاو طيسبلاو ليوطلا ركذ امك ءءامسألا كلتب نازوألا كلتو
 , 206«. . . كلذ هابشأو لماكلاو

 .( 179 _ ١"ه /١)نوراه مالسلا دبع قيقحت «نييبتلاو نايبلا ق4

0/1 

 ل



 ءًادرطتسم وأ ًالثمم وأ ًاحراش رشب مالك ركذ دنع ًانايحأ ظحاجلا فقوتي دقو
 نم رمتعملا نب رشب هراثأ ام دنع فوقولا ليطي هارن» اذل ,ةفيحصلا هذهب رثأت دقو

 . ")(هيعماسل مالكلا ةقباطم بوجوو يناعملاو ظافلألا تافص

 : يتآلا اهنم ءاياصولا نم ريثكلا توتحا اهنأ دجن رشب ةفيحص ليلحت ىدلو

 . عادبإلاو نمزلا نيب ةقالعلا ديكأت -أ

 . مالكلل دادعتسالا نسح ب

 . بولسألا يف ديقعتلاو رعوتلا نم ريذحتلا - ج
 . عاتمإلاو لامجلا نم مالكلا يف رفوتي نأ يغبني امد

 .يناعملاو ظافلألا نيب ةماتلا ةمءالملا ةرورض اه

 .اهنم ةدحاو يف هسفن دجي نأ غيلبلا ىلعو ءملكتملل ثالث لزانم ديدحت - و

 عم ديجي نأ نكمي يذلا فلكتملا :ةيناثلاو .ماتلا غيلبلا ةلزنم : ىلوألا

 نأ هيلعو «ةبهوم هيدل سيلو ديجي ال وهو فلكتي نم ةثلاثلاو .ينأتلا
 . اهريغ ىلإ بدألا ةعانص نم لوحتي

 . مالكلا ةعنص يطاعت يف فلكتلاو ءانعلا نم ريذحتلا -ز

 . سفنلا يف ةياوهو ةبهوم نع ةعنصلا نوكت نأ بوجو - ح
 .مهلاوحأو نيعماسلا تاقبطو مالكلا نيب ةمءالملا ةرورض  ط

 لوقي اهنعو «ةيغالبلا لئاسملا سسأ توتحا ةفيحصلا هذهف ةلمجلابو
 نرقلا لئاوأ ىتح ةغالبلا يف ةلزتعملا نع رثأ ام ريخ نإ» : فيض يقوش روتكدلا
 . "””(رشب ةفيحص ثلاثلا

 اذهل ضرع نم لوأ هلعلو «يوبنلا نايبلا صئاصخ ظحاجلا ركذ - 3*
 دعب ركاذ انأو» :لاق «ليلحتلاو ليصفتلاو ةقدلا هذهب برعلا ثارت يف عوضوملا
 ددع رثكو ؛هفورح ددع لق يذلا مالكلا وهو « - ِِكَي - همالك نم رخآ انف اذه

 .(55) ص «خيراتو روطت ةغالبلا )2(

 )5١(. ص .قباسلا عجرملا 4هز

 ا/ا/

 ل



 :ىلاعتو كرابت هللا لاق امك ناكو ,فلكتلا نع هّرُّنو «ةعنصلا نع لجو «هيناعم

 «قيدشتلا باع دقو فيكف .[85 :ص] # َنيِقِكَتلأ نم ْاَنَأ آَمَوإ# :دمحم اي لق

 روصقملاو .ءطسبلا عضوم يف طوسبملا لمعتساو « بيقعتلا باحصأ بناجو

 ملف «يقوسلا نيجهلا نع بغرو ءيشحولا بيرغلا رجهو ءرصقلا عضوم يف

 .ةمصعلاب فخ دق مالكب الإ ملكتي ملو «ةمكح ثاريم نع الإ قطني

 هاّشغو «ةبحملا هيلع هللا ىقلأ يذلا مالكلا وهو «قيفوتلاب رسيو «دييأتلاب

 «مالكلا ددع ةلقو .ماهفإلا نسح نيبو «ةوالحلاو ةباهملا نيب هل عمجو «لوبقلاب

 .ةملك هل طقست مل «هتدواعم ىلإ عماسلا ةجاح ةلقو «هتداعإ نع هئانغتسا عم

 لب ٠ بيطخ همحفأ الو ءمصخ هل مقي ملو .ةجح هل تراب الو .مدق هب تلز الو

 هفرعي امب الإ مصخلا ٌتاكسإ سمتلي الو «راصقلا ملكلاب لاوطلا ّبطخلا دبي
 نيعتسي الو «قحلاب الإ جلفلا بلطي الو .قدصلاب الإ جتحي الو ءمصخلا

 الو ,لجعتي الو ْئطبْي الو «زملي الو زمهي الو «ةبراوملا ٌلمعتسي الو «ةبالخلاب
 ءأظفل ّدصقأ الو ءًاعفن ّمعأ طق مالكب سانلا عمسي مل مث ءرصحي الو بهسُي

 الو .ًٌاجرخم لهسأ الو ًاعقوم ّنسحأ الو ابهذم لمجأ الو ءًانزو لدعأ الو

 , 237( ريثك ٍدَِكَي همالك نم «ىوحف يف َنيِبأ الو «ىنعم حصفأ

 ءاهقوفتو اهزيمت رس وهو «برعلا ةغلب صاخ عيدبلا نأ ظحاجلا ىري - 4

 تبرأو «ةغل لك مهتغل تقاف هلجأ نمو .«برعلا ىلع روصقم عيدبلاو» :لوقي

 يباتعلاو «عيدبلا نسح راشبو «هرعش يف عيدبلا ريثك يعارلاو «ناسل لك ىلع

 انه عيدبلا حلطصم زيمن نأ دب الو .2"”(راشب بهذم عيدبلا يف هرعش يف بهذي

 عمو «ًاقيقد ًاحيضوت اهحضوي مل ناك نإو «ةيونعملاو ةيظفللا تانسحملاو

 نأل ءاهل تاحلطصمو تافيرعت عضو لواحي مل هنإف عيدبلا عاونأ ضعبل هضرعت

 . "”(دعاوقلا عضوب ال جذامنلاو ةلثمألا ميدقتب ناك اهنع مالكلا دنع همامتها

 .(18- )75//١1 «نييبتلاو نايبلا ()

 .(ه65087/5-5) «قباسلا ردصملا (؟):

 .ماو4 «توريب «ةيبرعلا ةضهنلا راد )١١(, ص « قيتع زيزعلا دبع .د « عيدبلا ملع فرضز

 ,72ى73ئ

 سَ



 ةيسفنلا ةلاحلا ريثأت هاوحف نم نيبتي ءظحاجلا هقوسي رباع ربخ يفو "5
 :لاق ؟مكراعشأ ٌدوجأ يئارملا ٌلابام :يبارعأل ليق» :لاق ءرعشلا ةدوج ىلع
 .200!قرتحت انٌدابكأو لوقن انأل

 وهف «نيعماسلا ىدل ةيسفنلا ةلاحلا ةاعارم ةرورض ىلإ ظحاجلا راشأ 5

 اونذأو .مهراصبأب كوجدح ام سانلا ثدح» :هلوق دوعسم نب هللا دبع نع لقني

 . "92(كسمأف ةرتف مهنم تيأر اذإو ءمهراصبأب كوظحلو ؛مهعامسأب كل

 «ىملس يبأ نب ريهز ناكو» :لاقف ءرعشلا حيقنت ةيمهأ ظحاجلا ركذ
 نب حون لاقو .تايلوحلا :هدئاصق رابك يمسي «نيمدقتملا ةثالثلا دحأ وهو

 . "”(حقنملا يلوحلا رعشلا ريخ :ريرج

 يف - ِةِكَي - يبنلا لوق : هتلثمأ نم ركذو «مالكلا جودزمل ًاباب صخ

 . ؟”(باذعلا ِهقو «باسحلاو باتكلا هملع مهللا) :ةيواعم

 نإف «ييعلا نوبنؤيو ءرصحلا نومذي مهو» :لاقف «ةغالبلا فلكت مذ 8

 «مذلا امهيلع فعاضت ؛ءاغلبلا ةرظانم ايطاعتو «ءابطخلا تاماقم كلذ عم افلكت
 . 20(بينأتلا امهيلع فدارتو

 :لاق ءاهنيب نزاوو «نيملكتملا دنع مالكلا بويع نم ةفئاط ىلإ راشأ

 ةلكُخلاو ةسبُحخلا وذو «ءافأفلاو ءغشلألاو ءماتمتلاو «جالجللا سيلو»

 يف ييعلاو «هتبطخ يف رصحلا ليبس يف .ةلجعلاو ©0فقللا وذو .«2ةتؤلاو
 .ءابطخلا دنع ءيكبلاو «ءارعشلا دنع محفملا ليبس نأ امك «هموصخ ةلضانم
 نأ هللا كاقبأ  ملعا مث .راثكملا لطخلاو ءراثرثلا بهسملا ليبس فالخ

 .(759/؟) «نييبتلاو نايبلا )١(

 )٠١5/1(. «قباسلا ردصملا (؟)

 )5١5/1(. «قباسلا ردصملا (*)

 .(57/5١١؟) قباسلا ردصملا (:5)

 .(١؟/١1) قباسلا ردصملا (0)

 .ةانأ ةلقو مالكلا يف ةلجع :ةترلاو .مالكلا اهبحاص نيبي ال .ةمجعلا هبش :ةلكحلا (5)

 .همف هناسل ألم ملكت اذإ «مالكلا ءيطب يأ :فلأ لجر (0
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 .«فلكتلا ةحامس عم «ءاغلبلاو ءابطخلا نم بيعقتلاو ريعقتلاو قدشتلا بحاص

 لهأل ضرعتي رصح نمو «ةباطخلا فلكتي يبع نم ٌرذعأ «ديزتلا ةعنشو
 اهطلاخي ةغالب تيأر ثيح «ةمذملا رقتسمو «ةمئاللا رادمو «ةبردلاو دايتعالا

 بردلا ماقم صوقنملا رصحلا يطاعت نأ الإ .ديزتلا هجزامي ًانايبو .فلكتلا

 . "200حقلا يبارعألا قداشتو «بيطخلا يطاعت نم حبقأ «ماتلا

 :لاق «برعلا دعاوق قفو دصقلا ءافيإ يف نوكت ةغالبلا نأ نيب - ١"

 نفك نأ نعيم «غيلب وهف هتجاح كمهفأ نم لك نأ معز نيح يباتعلاو»

 ءنوحلملا مالكلاب ءهانعمو هدصق «نييدلبلاو نيدلوملا رشاعم نم انمهفأ

 معز نمف . . .ةغالبلاب موكحم هنأ هقح نع فورصملاو .هتهج نع لودعملاو

 ءةنكللاو «ةحاصفلا لعج «.لئاقلا ىنعم مهفي لئاسلا نوكي نأ ةغالبلا نأ
 ءءاوس هلك ءبرعملاو نوحلملاو «ةنابإلاو قالغإلاو «باوصلاو ء.أطخلاو

 مجعلل عماسلا ةطلاخم لوط الولو ؟ًنايب هلك كلذ نوكي فيكو ءانايب هلكو

 يذلا صقنلل الإ هنع مهفن مل نحنو ءهفرع امل «مالكلا نم دسافلا هعامسو

 ءالؤه يناعم ىلع نولدتسي ال نايبلا اذه بابرأو .ةغللا هذه لهأو ءانيف

 امنإ مسالا اذه ناك نإو ءيِبلقّصلاو يمورلا ةناطر نوفرعي ال امك .«مهمالكب

 سرفلا ةحمَجب مهفن دق نحنف .مهجئاوح نم ًاريثك مهنع مهفن انأب «هنوقحتسي

 «بلكلا كلذكو «هتدارإ نم ًاريثك رونسلا ءاغضب مهفنو .هتاجاح نم ًاريثك

 ىلع كتجاح َبرعلا كماهفإ يباتعلا ىنع امنإو .عيضرلا يبصلاو ءرامحلاو

 . '"”(ءاحصفلا برعلا مالك يراجم

 يبرعلا نايبلاو ةيبرعلا ةغالبلا نع هعافد وه ظحاجلا هلعف ام مهأ لعلو "5

 اهشقانيو مهتاهبش دروي وهو «برعلا ثارتل اهدقنو ةيبوعشلا تاهبش هضحد يف

 :بادالاو ةغالبلا ددصب مهنع هلقن ام كلذ نم «ناهربلاو ةجحلاب اهعفديو

 يف رحبتيو «بيرغلا فرعيو «ةغالبلا ةعانص يف غلبي نأ بحأ نمو اولاق»
 بتارملاب ملعلاو «بدألاو لقعلا ىلإ جاتحا نمو «دْئَّوزاك باتك أرقيلف «ةغللا

 .(0ل352--١/1) «نييبتلاو نايبلا 2020

 )١50377/١-١157(. «قباسلا ردصملا (0)

 ردها
 ل



 قيم ىف نظنيلف ةفيرشلا+ نئاعملاو :ةنيركلا : ظافلالاو ”.«تالكملاو. زبعلاو

 نانوي هذهو .اهيناعمو ءاهظافلأو ءاهبطخو ءاهلئاسرو سرفلا هذهف .كولملا

 اهتلعج دق يتلا قطنملا يف اهبتك هذهو ءاهمكحو اهللعو ءاهبطخو ءاهلئاسرو
 دنهلا بتك هذهو «ءباوصلا نم أطخلاو «ةحصلا نم مقسلا فرعت اهب ءامكحلا

 كلت روغ فرعو «بتكلا هذه أرق نمف ءاهللعو اهرّيسو ءاهرارسأو اهمكح يف

 كلت تلماكت نيأو «ةغالبلاو نايبلا نيأ فرع ءمكحلا كلت بئارغو «لوقعلا

 , "27(ةعانصلا

 امأف .سرفلاو برعلل الإ بطخلا فرعن ال انأ لوقلا ةلمجو» : ةيعاولا ةرينتسملا

 «فورعم لجر ىلإ فاضت ال «.قةدلخم بتكو «ةنودم ناعم مهل امنإف دنهلا

 ةرئاس رهدلا هجو ىلع بادآو «ةثراوتم بتك يه امنإو .فوصوم ملاع ىلإ الو

 ّيكب هسفن قطنملا بحاص ناكو «قطنم ةعانصو ةفسلف نيينانويللو .ةروكذم

 «هيناعمو هليصفتو «مالكلا ريبعتب هملع عم «نايبلاب فوصوم َريغو «ناسللا

 «ةباطخلاب هوركذي الو .قطنأ ناك سونيلاج نأ نومعزي مهو .«هصئاصخبو
 لكو «سرفلل مالك لك نأ الإ ءءابطخ سرفلا يفو «ةغالبلا نم سنجلا اذهب الو

 نعو «ةولخ لوطو «يأر داهتجا نعو «ةركف لوط نع وه امنإف «مجعلل ىنعم
 ملع يناثلا ةياكحو «بتكلا ةساردو ركفتلا لوط نعو «ةنواعمو ةرواشم

 دنع ركفلا كلت رامث تعمتجا ىتح «يناثلا ملع يف ثلاثلا ةدايزو «لوألا

 كانه تسيلو ؛ماهلإ هنأكو لاجتراو ةهيدب وه امنإف برعلل ءيش لكو . مهرخآ
 ىلإ همهو فرصي نأ وه امنإو «ةناعتسا الو ركف ةلاجإ الو «ةدباكم الو ةاناعم

 ريعبب ودحي وأ ءرثب سأر ىلع حتمي نيح وأ ءماصخلا موي زجر ىلإو «مالكلا
 فرصي نأ الإ وه امف «برح يف وأ عارص دنع وأ «ةلقانملا وأ ةعراقملا دنع وأ

 يناعملا هيتأتف ءدصقي هيلإ يذلا دومعلا ىلإو ءبهذملا ةلمج ىلإ همهو

 نم ًادحأ هسردي الو ؛هسفن ىلع هديقي ال مث ءالايثنا ظافلألا هيلع لاثنتو ءالاسرأ

 ديجلا مالكلا ناكو «نوفلكتي ال نيعوبطمو «نوبتكي ال نييمأ اوناكو ءهدلو

 )١( «نييبتلاو نايبلا 4 ١(.

 ١م

 ل



 «قطنأ هسفن يف دحاو لكو ءرهقأ هلو ءردقأ هيلع مهو ءرثكأو رهظأ مهدنع

 وهو «لهسأ مهيلع مالكلاو ءدجوأ مالكلل مهؤابطخو «عفرأ نايبلا نم هناكمو

 نمك مه سيلو «سرادت ىلإ اوجاتحيو «ظفحت ىلإ اورقتفي نأ نم رسيأ مهيلع
 قلع ام الإ اوظفحي ملف «هلبق ناك نم مالك ىلع ىذتحاو «هريغ ملع ظفح

 ءدصق الو فلكت ريغ نم « مهلوقعب لصتاو «مهرودصب محتلاو  مهبولقب

 يذلا رادقملابل «هنم ءزج انيديأ يف يذلا اذه ًائيش نإو ءبلط الو ظفحتالو

 امب طيحي يذلا هللا وهو «بارتلا ددعو «باحسلا رطقب طاحأ نم الإ هملعيال

 .نوكيس امب مالعو «ناك

 ءزاجرألاو ديصقلا نم «ةغالبلا فانصأ برعلل انيعدا اذإ هللا كاقبأ - نحنو

 مهل كلذ نأ ملعلا انعمف ءجودزي ال امو جودزملا نمو «عاجسألاو روثنملا نمو

 يذلا .ءتحئلاو كبسلاو «بيجعلا قئورلاو «ةميركلا ةجابيدلا نم قداص دهاش

 الإ كلذ لثم لوقي نأ «نايبلا يف مهعفرأ الو «مويلا سانلا رعشأ عيطتسي ال
 +. ليلقلا كبنلاو..ريسبلا

 اهنأ «ءسرفلل سانلا يديأب يتلا لئاسرلا نأ ملعن نأ عيطتسن ال نحنو

 نب لهسو  عفقملا نبا لثم ناك ذإ .ةدلوم ريغ ةميدقو «ةعونصم ريغ ةحيحص

 كلت لثم اودلوي نأ نوعيطتسي «ناليغو ءديمحلا دبعو «هللا ديبع يبأو «نوراه

 .ريسلا كلت لثم اوعنصيو «لئاسرلا

 «ءصلخلا بارعألا دالب هتلخدأف ءيبوعشلا ديب تذخأ ىتم كنأ .ىرخأو
 نأ ملع ءعقصم بيطخ وأ «قلفم رعاش ىلع هتفقوو «ةماتلا ةحاصفلا ندعمو

 . "”(مهنيبو اننيب ام قرف اذهف «ًانايع دهاشلا رصبأو .قحلا وه تلق يذلا

 برعلا ةغالب نيب قرفلا نيبو «ةيبوعشلا ىواعد دنف دق ظحاجلا نأ ظحالن

 ًاجهنم ماقأو «ةيناث ةهج نم نانويلاو دنهلاو سرفلا ةغالب نيبو «ةهج نم اهبادآو
 فشتكيل «هجول ًاهجو صلخلا برعلا عم سولجلا ىلإ يبوعشلا ةوعدب ايلمع

 يف همادختسا نكمي يبيرجت يملع جهنم اذهو «ظحاجلا هيلإ بهذ ام قدص

 )١( ءقباسلا ردصملا )9//ا؟  79(.

 هذ

 ل



 .هيلإ قبس نم لوأ ظحاجلا نوكي امبرو «ةيرظنلا مولعلا

 ةيغالبلا نييبتلاو نايبلا باتك ةميق قيتعلا زيزعلا دبع روتكدلا زجوأ دقو -”*
 تاظحالم نم ًاريبك ًاردق ظحاجلل نييبتلاو نايبلا باتك انل ظفح دقو» :هلوق يف
 ليلا ٠ امس و لدعم قس اهيوتعسا دع منهو «ةييرعلا ةةدانلاب ةليفسلا"ةل ركقملا

 . "”«اهيلع اوعلطاو مهرصع يف تعاش يتلا ةيبنجألا تافاقثلاو «ةيبرعلا .٠

 :لاقف «ةيبرعلا ةغالبلا ملع سيسأت يف ظحاجلا رود يف لوقلا لمجأو

 ةينايبلا بيلاسألاب هبتك يف ملأ هنأ ةغالبلا ةهج نم ظحاجلا يف لوقلا لمجمو»
 تافيرعت يف اهدروي مل هنكلو ءزاجمو ةقيقحو ةيانكو ةراعتساو هيبشت :نم
 «جذامنلاو ةلثمألا قيرط نع اهيلع ةلالدلاو اهل هفيرعت ءاج امنإو «ةيحالطصا

 الب ناك هنأ رهظت هومدقت نم نيبو هنيب ةنراقملاو .ةيغالبلا دعاوقلا قيرط نعال
 ىلإ جذامنلا قيرط نع ءادتها مهرثكأو «ةغالبلا رارسأ كاردإ ىلع مهردقأ كش
 تحبصأو «.دعب اميف تددحو تفرع يتلا ةينايبلا بيلاسألا وأ رصانعلا ىتش

 ةيبرعلا ةغالبلا سسؤم قحب دعي اذهلو ءاهتاعوضومو ةغالبلا ثحابم فلؤت
 . "”«اهلاجر نم هدعب نم ىتأ نم مامأ قيرطلا دبعمو ؛لوألا

 :لوقيف هتازاجنإ مهأو ظحاجلا دوهج فيض يقوش روتكدلا صخليو 4
 نايبلا باتك بحاص ظحاجلا :ةغالبلاو نايبلا لئاسمب ينع يلزتعم ربكأو»
 ديغاوقأ يف ثيدختلا ةيدهت ةرانم رمتعملا نبررشب ةفيحص خم دخت هارتو «ةيستلاو

 تاقبط نم مهيلإ هجوي نمو «هيناعمل مالكلا ةمعالم ثيح نم ءاوس ؛نايبلا
 اهتتاضرو ظاقلالا لامج تح ةهوأ :ةفاع وأ اوديوأ نيفلكم : نيعتعمملا

 جراخم يفو .بانطإلاو زاجيإلا نطاوم يف مالكلا ليطي هلعج امم ءاهتقاشرو
 نايبلا يف هارنو .اهسفن يف تاملكلا رفانتو «تاملكلا يف اهرفانتو فورحلا
 بولسألاو زغللاو ميسقتلاو سابتقالاو جاودزالاو عجسلا :ىلإ ريشي نييبتلاو
 ةيانكلاو ضيرعتلاو ضارتعالاو «دجلا هب داري لزهلاو ٠ سارتحالاو «ميكحلا

 .ما14 ءتوريب «ةيب رعلا ةضهنلا راد (9) ص « قيتع زيزعلا دبع .د «نايبلا ملع قلد

 ١)١١(. ص «قباسلا عجرملا قفز

 دلل

 ل



 زاجملاو ةقيقحلا :ىلإ ةقيقد تاراشإب ناويحلا هباتك ىسلتميو «ةراعتسالاو

 ء«فرطتسملا عيدبلا نع ثيدحلا رركو .ةيانكلاو لثملاو ةراعتسالاو هيبشتلاو

 سسؤم قحب دعي وهو «تاقرسلل ضرعو ؛يمالكلا بهذملا هامس ام ىلإ ذفنو
 1 . ©0(ةيبرعلا ةغالبلا

 ةلأسم نم ظحاجلا فقوم ةصالخ ىلإ يصمحلا ميعن ذاتسألا ريشيو - ”ه

 ىلع برعلا نأ ركذيو ءزاجعإلاب دقتعي ظحاجلا ىرنو» :لوقيف «زاجعإلا
 ليوط مالك يف كلذو «ةلاسرلا بحاص مايأ نآرقلا ةضراعم نع اوزجع مهتغالب
 لوسرلا مهادحت نأ دعب برعلاو يبنلا نيب ةداشملا تماق فيك هيف حرشي

 ةغالبل برعلا كاردإ نأ ىلع لدي ام هل ركذيو .نآرقلا لثمب اوتأي نأ - ©: -
 نأو .«يلخادلا يسفنلا روعشلاو قوذلاب ناك اهنع مهروصقو ةزجعملا نآرقلا

 . "”(زاجعإلا ىلع ليلد روصقلا اذه

 نم ضيغ اذهو .ظحاجلا ةسارد ىدل اهدنع انفقو ةزراب ملاعم تناك كلت

 ال امو «تادلجم ىلإ جاتحت يبرعلا نايبلل نامثع وبأ همدق امب ةطاحإلاو ء« ضيف

 . هلف كرتي ال هلك كردي

 .,(059) ص « خيراتو روطت ةغاليلا 2000(

 .(00) ص ءرضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف (؟)

 م:

 سَ



 ىناثلا ثحبملا

 زاجعالل يناثلا سسوملا ينالقابلا ةسردم

 نرقلا ةيادب كردأ دقو «يرجهلا عبارلا نرقلا مالعأ نم ينالقابلا مامإلا
 يف تاساردلا ملع وهو 220 (ه )5٠ هتافو تناك ثيح «يرجهلا سماخلا
 : ةيتآلا رومألا لالخ نم هدوهج لوانتنسو «عزانم الب ميركلا نآرقلا زاجعإ

 (نآرقلا زاجعإ) باتك اهمهأو .بتكلا نم ةريبك ةمئاق ينالقابلا عضو ١-
 ينالقابلا بتك لوأ وهو ..» :رقص دمحأ ديسلا ذاتسألا هققحم لوقي هنعو
 هرك نإو  مويلا ىلإ زاجعإلا ىف فلأ باتك مظعأ وهو ءًاركذ اهرهشأو ءارشن

 . ””(قيتعلا دهعملا ىلع نيبصعتملا ضعب كلذ

 نمو» :اهيف ءاج دقو ءزاجعإلا ىف فيلأتلا ىلإ ةجاحلا اهيف ركذ : ةمدقم - ؟

 ءاناهرب 2 مهيبن قدص ىلعو مالت ًادامع مهديحوت ةدعاقلو ءاماوق

 «قافنلا ديدش «قاورلا دودمم لهجلا نأ اميساالو «ةجحو ًاتبث هتزجعملو

 هلهأو «سومطو ءافخ ىلعو «سوردو ءاقع ىلإ ملعلاو «قافآلا ىلع لوتسم

 «مالكلا ءاملع رابك نم «ضاق ءركب وبأ ءرفعج نب دمحم نب بيطلا نب دمحم وه )١(
 - ه4 )88”  .دادغبب ىفوتو ةرصبلاب دلو «ةرعاشألا بهذم يف ةسايرلا هيلإ تهتنا

 ١(. ١ التر «مالعألا :رظنا .(م١1 9 - "١7

 .(57) ص قيقحتلا ةمدقم «نآرقلا زاجعإ (؟)

 ص باتكلا تاعوضوم سرهفو «(88 )51  ص قيقحتلا ةمدقم «نآرقلا زاجعإ :رظنا ()
 منوع ممر

 مه

 ل



 راص ىتح «ميتشلا دسألا ءاقل هسوبع نم نوساقي «ميهبلا نمزلا ةوفج يف

 سانلاف «هلبس يف ذخألاو ءهجهانم كولس نم بجاولا نع ًاعطاق هنودباكي ام

 5 ١
 ّ ”(هتعنص يف دودكم

 :يتآلا قفو كلذو ءدحاو باب اهللختي لوصفلا نم ةعومجم ةمدقملا يلي
 0 كا عوف ملا وم ةعوعسمم تال را« كريصلا تلات يك ذاةيادبلا يف

 : هعلطم ىف ءاج دقو «نآرقلا اهتزجعم - ٍةِكَك - دمحم ةوبن نأ ىف : لصف -

 - مالسلا هيلع  انيبن ةوبن نأ «نآرقلا زاجعإ ةفرعمب ماتلا مامتهالا بجوي يذلا
 كلت نأ الإ «ةريثك تازجعمب ديأ دق ناك نإو ءةزجعملا هذه ىلع تينُب

 ىهف نآرقلا ةلالد امأف . . .ةصاخ لاوحأو «ةصاخ تاقوأ ىف تماق تازجعملا

 يف اهب ةجحلا موزلو «نيرصعلا ءاقب تيقبو «نيلقثلا تمع ؛ةماع ةزجعم نع
 . "””(دحاو دح ىلع ةمايقلا موي ىلإ اهدورو تقو لوأ

 هنإ) :هيف ءاج اممو .ًازجعم نآرقلا نوك ىلع ةلالدلا هجو نايب يف : لصف - ؛

 يتلا نينسلا لوط «هب نايتإلا كرت ىلع مهعرقو «هلثمب اوتأي نأ ىلإ مهادحت
 دق اناا «لضالا اذه لع قدي يذلا ودنزلال لص دعو هرقل زيي مل ام هنصر

 يف منك نِإَو# :هلوقك «ةريثكلا عضاوملا يف نآرقلا يف روكذم كلذ نأ انملع

 َرْشُك نإ مّللَأ نود ن 0000 ل ةروص وأ انبع ع ال امي بي

 ّتَّدِعَأ هراَجِلو ُساّنلأ اه اهدوف و ينل راك أو اوُمَتاَم اوُلَعْفَت نو أوُنَمَعَت مل نإ ( 29 َنيِفدَص

 نرسم اونأك لك هتف تَونوُعُي م :هلوقكو .[5-74* :ةرقبلا] 4 َترِفَكل
 امهم لاَ © َنيِقِيَص رثنك نإ هلل نود ني مُسعطَتْسآ نم را

 ١1-١4[ :دوه] 4 حروُمِمْمُم مّثنأ ْلَهَف َوُهاَلإ هَل 76 ل

 . '؟(هتينادحو ىلع ًاليلدو «هنم هنأ ىلع ًاليلد هلثمب نايتإلا نع مهزجع لعجف

 )١( ص ءقباسلا ردصملا )"  5(.

 ١55(. - 8) ص «قباسلا ردصملا :رظنا (0)

 .(8) ص «.قياسلا ردصملا (9)

 )١9(. ص .قباسلا ردصملا (4)

 م1

 هل
 هيلاري لسازع



 ركذ» :ينالقابلا لاق «ةثالث يهو «نآرقلا زاجعإ هوجو ةلمج يف :لصف - 4
 نع رابخإلا نمضتي اهدحأ :زاجعإلا نم هجوأ ةثالث كلذ يف مهريغو انباحصأ

 وا كلذ نمف «هيلإ مهل ليبس الو ءرشبلا هيلع ردقي ال امم كلذو «بويغلا

 ور رو هارت« دايحالا يفت ريكا هنا مدع هاك اال
 ا ًّ "كل لني : مرهظيل حل مسدود هد و 0 0 ا 2 ا 28 5 90 1 ل

 , "30(كلذ لعفف ء[7* :ةبوتلا] ل

 . نت يبنلا ةيمأب قلعتي وهو ءزاجعإلا نم هجولا ىلإ كلذ دعب لقتني - 5

 ًامولعم ناك هنأ : يناثلا هجولاو» : لوقي !باتكلا اذهب يتأي نأ يمأل ىتأتي فيكف

 ناك كلذكو .أرقي نأ نسحيالو .بتكي ال ًايمأ ناك هنأ 2 يبنلا لاح نم
 مهصيصاقأو «نيمدقتملا بتك نم ًائيش فرعي نكي مل هنأ ا ور

 تامهمو ءرومألا تاميظع نم ثدحو عقو ام ةلمجب ىتأ مث «مهريسو مهئابنأو
 ملعن نحنو ... هثعبم نيح ىلإ مالسلا هيلع مدآ هللا قلخ نيح نم ءنيسلا

 نكي مل هنأ ًافورعم ناك اذإو «ملعت نع الإ هيلإ ليبس ال امم اذه نأ ةرورض

 نمم ناك الو .مهنم ملعتلا ىلإ ًاددرتم الو «رابخألا ةلمحو راثآلا لهأل ًاسبالم

 الإ كلذ ملع ىلإ لصي ..الاعنأ ملف م ارقي

 0 امو # : لجو زع هللا لاق كلذلو ؛يحولا ةهج نم دييأتب
 :لاقو . [ غ4: توبكنعلا] 2 3 : ضرر لا ا 8 0-0 دفمحلا 0 ا

 ناك نم نأ انيب دقو « ٠١5[ :ماعنألا]  َتَس ا كا
 سانلا ىلع فخي مل «ةعنص لهأ ةسبالمب لغتشيو يلع بج ول عام

 . "”(هبهذم هبتشي ملو «هرمأ

 ءمظنلاو ةغالبلاو ةحاصفلاب قلعتي يذلا ثلاثلا هجولا وه هوجولا مهأو -

 ةرشع ركذيف «هيف لوقلا لصفي نأ ينالقابلا لواحيو «ةلمج ءاملعلا هركذ دقو
 :لوقي «برعلا بيلاسأ نم دوهعملا نع نآرقلا جورخ اهلوأ ءزاجعإلل ٍناعم

 . (7:9) ص «قباسلا ردصملا ()

 .(”8 )54*  ص قباسلا ردصملا ()

 ماا

 هكا
 ولاربلسازغ



 دحلا ىلإ ةغالبلا يف هانتم «فيلأتلا بيجع «مظنلا عيدب هنأ :ثلاثلا هجولاو»

 نحنو «ةلمجلا هذه ىلع وه ءاملعلا هقلطأ يذلاو .هنع قلخلا زجع ملعُي يذلا

 لمتشي يذلاف ءاهوقلطأ يتلا ةلمجلا فشكنو «ليصفتلا ضعب كلذ يف لصفن

 كلذو «ةلمجلا ىلإ عجري ام :اهنم :هوجو زاجعإلل نمضتملا ءهمظن عيدب ىلع

 نم دوهعملا نع جراخ «هبهاذم نيابتو ء.ههوجو فرصت ىلع نآرقلا مظن نأ

 صتخي بولسأ هلو ,مهباطخ بيترت نم فولأملل نيابمو «مهمالك عيمج ماظن
 . "'”(داتعملا مالكلا بيلاسأ نع هفرصت يف زيمتيو «هب

 امم برعلا مالك ولخ ركذيف .هوجولا ةيقب ركذ يف :ينالقابلا فيضي مث
 لمتشم مالك برعلل سيل هنأ اهنمو» :لوقي «ةحاصفلا هذهب نآرقلا ردق يزاوي

 دئاوفلاو «ةفيطللا يناعملاو «عيدبلا فرصتلاو «ةبارغلاو ةحاصفلا هذه ىلع

 ىلع «ةعاربلا يف هباشتلاو «ةغالبلا يف بسانتلاو «ةريثكلا مكحلاو «ةريزغلا

 . ''”(ردقلا اذه ىلعو «لوطلا اذه

 كلذ يفو» :لوقي «ينآرقلا بولسألا يف ماجسنالا ىلإ ينالقابلا ريشيو

 ىلع «نيابتي الو توافتي ال ,هفيلأت عيدبو .همظن بيجع نأ وهو : ثلاث ىنعم

 ظعاومو صصق ركذ نم ءاهيف فرصتي يتلا هوجولا نم هيلإ فرصتي ام

 ."”(.. .ماكحأو مكحو « جاجتحاو

 تاعوضوملا ىتش يف ةغالبلا نم دحاو قسن ىلع نآرقلا رارمتسا ركذيو

 يف ًانيب ًاتوافت توافتي ءاحصفلا مالك نأ وهو : عبار ىنعمو» :لوقي .لاوحألاو

 مسقني امم كلذ ريغو «ديعبتلاو بيرقتلاو «لوزنلاو ولعلاو «لصولاو لصفلا
 نأ نيبنو . . .عمجلاو مضلا دنع لوقلا هيف فرصتيو «مظنلا دنع باطخلا هيلإ

 «ةفلتخملا قرطلاو ةريثكلا هوجولا نم هيف فرصتي امو هنونف فالتخا ىلع نآرقلا

 )١( ص «ءقباسلا ردصملا )950(.

 .(935) ص «ءقباسلا ردصملا (؟)

 .هسفن قباسلا ردصملا (9)
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 ردها
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 جرخيو ءةغالبلا هب رهظتو علل « بيجع رمأ اذهو ءداحألا دح

 . '0(فرعلا زواجتيو ةداعلا دح نع مالكلا هعم

 : سماخ ىنعمو» :لوقي .سنإلا امك نجلا ةردقم نع نآرقلا جورخ ركذيو
 امك ؛نجلا مالك ةداع نع جرخي ةغالبلا يف ًاعقوم عقو نآرقلا مظن نأ وهو
 ءانزجعك هلثمب نايتإلا نع نوزجعي مهف .سنإلا مالك ةداع نع جرخي
 : لجو زع هللا لاق دقو ءانروصقك هنود نورصقيو

 : ءارسإلا]

00000 

 ىنعمو» : لوقي «باطخلا عاونأ عيمج - ىلع نآرقلا لامتشا ينالقابلا حضويو
 0 .راصتقالاو طسبلا نم «باطخلا هيلع مسقني يذلا نأ وهو : سداس
 هوجولا نم كلذ وحنو «قيقحتلاو زوجتلاو .حيرصتلاو ةراعتسالاو «قيرفتلاو

 دودح زواجتي امم كلذ لكو .نآرقلا يف ةدوجوم ,مهمالك يف دجوت يتلا

 . ”0(ةغالبلاو عادبإلاو ةحاصفلا يف .مهنيب داتعملا مهمالك

 لامعتسا نم بعصأ وهو «ةريختم ظافلأب ةديدج ٍناعمل نآرقلا راكتبا ركذيو
 يتلا يناعملا نأ وهو : : عباس ىنعمو :لوقي .ةلوادتم ٍناعمل ةجرادلا ظافلألا
 «نيدلا لصأ يف تاجاجتحالاو ءماكحألاو ةعيرشلا عضو لصأ يف اهنمضت
 يف ًاضعب اهضعب ةقفاومو «ةعيدبلا ظافلألا كلت ىلع :«نيدحلملا ىلع درلاو
 ريخت نأ ملع دق هنأ كلذو «عنتميو رشبلا ىلع رذعتي امم «ةعاربلاو فطللا
 لهسأ «سانلا نيب ةرئادلا بابسألاو «ةفولأملا ةلوادتملا يناعملل ظافلألا
 0 1 ير ار رام اورو مال

 )١( ص «قباسلا ردصملا )8*(.
 .هسفن قباسلا ردصملا (؟)

 .(57) ص «قباسلا ردصملا 65

 .(45) ص «قباسلا ردصملا (4)
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 .هتحاصف ناحجرو هلضف نيبتي مالكلا نأ وهو : نماث ىنعمواا : لوقي «مالكلا

 اهذخأتف ءرعش نيب ام فذقت وأ «مالكلا فيعاضت يف ةملكلا هنم ركذت نأب

 نرقُت ام رئاس ًارماغ ًايداب اهقنور هجو ىريو .ءسوفنلا اهيلإ فوشتتو «عامسألا
 تنأو «دقعلا ةطساو ىف ةتوقايلاكو ءزرخ نم كلس ىف ىرت يتلا ةردلاك «هب
 ,هعيمج ةرغ يهو «ريثك مالك فيعاضت يف اهب لثمتُي نآرقلا نم ةملكلا ىرت
 .هلامجو هقنورب «هصصختو هزيمتب هسفن ىلع يدانملاو «هدقع ةطساوو

 حرشو ليصفت ىلإ هيف جاتحي امم ًاضيأ لصفلا اذهو ءهئامو هنسح يف هضارتعاو
 ,230(هنم هانيعدا ام ققحتيل « صنو

 ىنعمو» :لوقيف «روسلا لئاوأ يف اهب حتتفملا فورحلاب زاجعإلا حضويو
 ددعو «ًافرح نورشعو ةعست برعلا مالك اهيلع ينب يتلا فورحلا نأ وهو عسات
 نم ركذ ام ةلمجو «ةروس نورشعو نامث فورحلا ركذب اهيف حتتفا يتلا روسلا
 ةعبرأ وهو «ةلمجلا فصن مجعملا فورح نم روسلا لئاوأ يف فورحلا هذه
 نم مظتنم مالكلا اذه نأ اوفرعيلو «هريغ ىلع روكذملاب لديل ءآفرح رشع
 ام ىلع فورحلا هذه هيلإ مسقنت يذلاو «مهمالك اهب نومظني يتلا فورحلا

 مهنأ كلذ نمف :اهوركاذ نحن ءماسقأ اههوجو اهيلع اونبو «ةيبرعلا لهأ همسق
 فصن نأ انفرع دقو ...ةروهجم ىرخأو .ةسومهم فورح ىلإ اهومسق
 ءروسلا لئاوأ يف ةروكذملا فورحلا ةلمج يف ةروكذم ةسومهملا فورحلا
 , 0 ناضقن الو ةدايز آل «ةاونلا ىلع ةزوهسملا فصن كلذكو

 هنأ وهو :رشاع ىنعمو» :لوقيف ءهطسوتو ينآرقلا بولسألا ةلوهس ركذيو

 نعو «ركنتسملا بيرغلاو « هركتسملا يشحولا نع جراخ وهف «هليبس لهس

 «بلقلا ىلإ هظفل هانعم ردابي «ماهفألا ىلإ ًابيرق هلعجو ؛ةفلكتملا ةعنصلا
 ريسع «بلطملا عنتمم كلذ عم وهو .« سفنلا ىلإ هترابع هنم ىزغملا قباسيو

 .(87- 45) ص «قباسلا ردصملا ()

 .(44) ص ءقباسلا ردصملا (0)

 ل



 ردقُي نأ هعقوم يف هوند عم مهوُم الو ءهسفن يف هبرق عم عمطُمم ريغ «لوانتملا

 . ""”(هب رفظُي وأ ءهيلع

 :وهو ديدج لصف ىلإ ينالقابلا لقتني كلذ دعب
 ينالقابلا حرش هيفو «ةمدقتملا زاجعإلا هوجو نم انيب ام حرش يف : لصف 6

 .زاجيإب زاجعإلل ةثالثلا هوجولا

 لاق نم ىواعد ينالقابلا دنفي هيفو «نآرقلا نم رعشلا يفن يف :لصف - 4

 ىلع ءاج امو ؛هتضراعمل اوردابل ًارعش ناك ول نآرقلا نأل .ًارعش نآرقلا يف :نإ

 فلتخي ال نأ ةطيرش ءًادعاصف ناتيب رعشلا لقأو «ًارعش نوكي ال رعش تيب نزو

 .امهتيفاقو امهنزو

 ريغ ناكل ءًاعجس نآرقلا ناك ول» ذإ نآرقلا نم عجسلا يفن يف : لصف ٠
 . "”(زاجعإ كلذب عقي مل اهيف ٌداخاد ناك ولو «مهمالك بيلاسأ نع جراخ

 ينالقابلا ركذي لصفلا اذه يفو «مالكلا نم عيدبلا ركذ يف :لصف - ١

 انه عيدبلاو «ميركلا نآرقلا نم اهل دهاوش عم برعلا مالك يف عيدبلا نم ًاعاونأ

 وأ ةلثامملاو «ةفصلا يف طارفإلاو ولغلاو هيبشتلاو ةراعتسالا :ىلع لمتشي

 «ةاواسملاو ةراسلاو «نمطفلاو ةقباطملاو «ةمادق هامس امك ليثمتلا

 ةحصو ميسقتلا ةحصو ء.حيشوتلاو لاغيإلاو ءولغلاو ةغلابملاو ةراشإلاو
 ىلإ ليبس ال هنأ» :ةياهنلا يف ررقيل . . .كلذ ريغو ميمتتلاو ليمكتلاو «ريسفتلا

 نأ كلذو ءهيف هوفصوو رعشلا يف هوعدا يذلا عيدبلا نم نآرقلا زاجعإ ةفرعم

 هكاردتسا نكمي لب «فرعلا نع جرخيو «ةداعلا قرخي ام هيف سيل نفلا اذه

 ةعانصو «بطخلا فصرو ءرعشلا لوقك هل عنصتلاو هب بردتلاو ملعتلاب

 ىقتري ملسو ءدصقي هجوو «كلسُي قيرط هلو «ةغالبلا يف قذحلاو «ةلاسرلا

 . "””«هيلع هبلاط عقي دق لاثمو «هيلإ هيف

 )1١( ص «قباسلا ردصملا )45(.

 ) )*0.(60ا9) ص «قباسلا ردصملا

 )*( ص «.قباسلا ردصملا )١١١(.
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 بسحب ملكتي انه وهو «نآرقلا زاجعإ ىلع فوقولا ةيفيك يف : لصف ١١
 رقي نأ دب ال اذهو «ةيبرعلا فرعي ال يذلا ىمجعلا كانهف ءسانلا لاوحأ
 . نآرقلا لثمب نايتإلا نع اوزجع دق ةغللا لهأ مهو برعلا نأ املاط زاجعإلاب
 ةلآ هيدل سيلو «يغالبو يوغل عالطا ىلع سيل يذلا يماعلا يبرعلا كلانهو

 رارقإلا ىوس همامأ سيلف «يمجعألا ليبس هليبس اذهو «قوذلاو ملعلاو ثحبلا .

 مهيلع ىفخي ال ءالؤهو ء«ةفرعملاو ةربخلاو ملعلا لهأ كلانهو .ناعذإلاو

 لوقي ءهريغو زجعملا نيب نوزيميو «مالكلا رادقأ نوفرعي مهف ءزاجعإلا
 «ةيبرعلا ريغ هناسل ناك نمل أيهتي ال هنأ انيب دق» : لصفلا اذه علطم يف ينالقابلا

 دق برعلا نأ اوملعي نأب الإ نآرقلا زاجعإ اوفرعي نأ «مهريغو كرتلاو مجعلا نم
 «هلثمب اوتأي نأ ىلإ اودحُت دق مهنأ اوملع نأب اذه اوفرع اذإف «كلذ نع اوزجع
 زجع اذإو ءهنع نوزجاع مهنأ ن نيبت ءاوتأي ملو ةلكدي ناينالا كت يىلع اوضرفو

 ناسللا لهأ نم ناك نإ :لوقن كلذكو .زجعأ هنع مهف .ءناسللا كلذ لهأ
 بيلاسأ ةفرعم ىلإ ىهانتي يذلا دحلا ةحاصفلا يف غلبي سيل هنأ الإ «يبرعلا

 وهف «هريغ نم ًاعراب ًاغيلب ًاحيصف هنودعي امو ءةغللا فرصت هوججوو ؛مالكلا
 فرعي نأ انيب ام لثمب الإ ءنآرقلا زاجعإ فرعي نأ هنكمي ال هنأ يف : يمجعألاك
 نم امأف . ءاوس «ناسللا لهأ نم سيل نمو وهو «هركذب انأدب يذلا ىسرافلا هب

 وهف ءاهبهاذمو اهقرط ىلع فقوو «يبرعلا ناسللا ةزرعم ىف هانت ذك ناك

 نع جرخي ام فرعيو ؛ةحاصفلا نم ملكتملا عسو هيلإ يهتني يذلا ردقلا فرعي

 نيب زيمي امك «نآرقلا زاجعإ هيلع ىفخي سيلف «ةردقلا دودح زواجتيو «عسولا

 ءءيدرلاو ديجلا رعشلا نيب زيمي امكو ءرعشلاو لئاسرلاو بطخلا سنج
 . '”(بيرغلاو عرابلاو ردانلاو «عيدبلاو حيصفلاو

 مث «ءاغلبلا لضافت يف برعلا بهاذم ينالقابلا لوانتي لصفلا اذه يفو

 ركذيو «ةباحصلا نم مهريغل كلذ نم ًائيش ركذيو «مهدوهعو مهبتك ضعبو

 )١١7(. ص «ءقباسلا ردصملا )١(
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 هذه نيب قرفلا ئراقلا فرعيل كلذو «بلاط يبأل ىرخأو ةدعاس نب سق ةبطخ

 مل اذإف «زجعملا نيملاعلا بر مالكو «نييمدآلا مالك نم ةيرثنلا بيلاسألا

 يتلا ةماعلا ةلمج نم هنأل ءرمألا اذه يف ديلقتلا نم هل دب الف قرفلا فرعي
 .ةيبرعلا رارسأ فرعت ال

 لوصفلا دعب ءاج هباتك يف ديحو باب ىلإ ينالقابلا لقتني كلذ دعب - ٠١
 رعشلا ناك اذإ ام نايب ىف بابلا اذه ءاج دقو «(باب) ناونع تحتووهو «ةقباسلا

 نيبو همظن نيب ةنزاوملا ىلإ جاتحيف «لئاسرلا نم عربأو بطخلا نم حصفأ

 دقن مث ءرعشلا يف ىتأتي ال ام ةغالبلاو ةحاصفلا نم هيف ىتأتي رثنلا نأ وأ «نآرقلا
 . "”نآرقلا نأش ميظع نايبل ةريثكلا دئاصقلا ضعب

 نوكي نأ نكمي امم «لدجلاو ةيدقنلا اياضقلاب ءىلم بابلا اذهو - 54

 رك ةيادبلا يف ءاهل ضرع يتلا اياضقلا ضعب درولسو «راوحو ثحب عضوم

 «رظانلا رصبتيلو «ئراقلا بجعتيل ًافرط هنم انلقن امنإو» :لاقو «ةمليسمل ًامالك

 نمو «ٌعساو لهجلا ناديمو «لزأ دق هتكاكر ىلعو « لضأ دق هتفاخس ىلع هنإف

 هقزر ام ىلع هللا دمحي نأ ًاريدج ناك ءهلهج عضوم مهفو ءهنع هانلقن اميف رظن

 . "”(ملع نم هاتآو «مهف نم

 «سيقلا ئرما رعش ةدوج ىف كشت ال تنأو» :لاقف .«سيقلا ئرماب داشأ

 قرط يف عدبأ دق هنأ ملعتو «هتحاصف يف فقوتتالو «هتعارب يف باترتالو

 بولسأو ء«زيمتم ٌنسج نآرقلا مظنو» :لوقي مث .«اهيف عبتا ًارومأ رعشلا

 لمأتف «هنأش مظع فرعت نأ تئش اذإف ءصلختُم ريظنلا نع ٌليِبقو ءصصختم
 هراوع نم كل نيبن امو «هراعشأ دوجأ يف سيقلا ئرمال لصفلا اذه يف هلوقن ام

 . "7(ليصفتلا ىلع

 )١( ص «ءنآرقلا زاجعإ :رظنا' )١68-554(.
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 ىرما لوق كلذ نمو ءاهليلحتو ةيرعشلا جذامنلا ركذب اذه دعب أدبيو
 : سيقلا

 لّسأمب بابرلا ٌمأ اهتراجو اهلبق ثريوحلا مأ نم َكبأدك

 رمت ةرباغدج ايذلا عش اهي كيسا رشف فاق: اذ

 كلذ عم هل سيل «ةدئافلا ليلق لوألا تيبلا نأ يف كشت ال تنأ» :لاق

 تيبلا امأو «ىنعملا عوزنم ناك نإو ءظفللا عونصم مالكلا نوكي دقف «ةجهب

 1 : هلوق هيف فلكتلا هجوف ىناثلا

 امهنم كسملا عوضت اتماق اذإ

 طقف مايقلا لاح يف امأف «لاح لك ىلع ًابيط امهب نأ دافأ دوجي نأ دارأ ولو

 كلذ هبش «كسملاب اهفرع هبش نأ دعب هنأل :رخآ للخ هيف مث !!ريصقت كلذف

 . "'"«هلثم ّلضو هب هلصي مل «لوألا عارصملا نع عطقنملا ريدقت

 يفكي ردقلا اذهو» :لوقي مث «ةقلعملا تايبأ ضعب هدقن يف ىضميو - 5

 يف سيقلا ئرما أطخ يف ءابدألا هرطس ام كل خسنن نأ بحن ملو ءانباتك يف

 ىلع هب اوملكتو «هراعشأ يف هيلع هوباع امو «يناعملاو وحنلاو ضورعلا

 امأف . . . هدوصقمل بناجمو ءانباتك ضرغ نع جراخ ًاضيأ كلذ نأل «هناويد

 يف راحتو .هتهج نم هيتت لوقعلا نإف «هفصرو هفيلأتو .همظنو نآرقلا جهن

 ىلع هب لدتست ام اذه ليصفت يف كل ركذن نحنو هفصو نود لضتو «هرحب

 امك هزاجعإ روصتتو «دصقملا ىلإ هب لصتو «دمألا ىلع هب ىلوتستو «ضرغلا

 كيلع برقأو «رجفلا نقيتت امك هتغالب يهانت نقيتتو « سمشلا روصتت

 . ””ةةميعلا فل ليسا و 4 نقماعلا

 زاجعإ نم اهيف ام ًاررقم «ميركلا نآرقلا تايآ نم ةريثك جذامن ركذي نأ دعبو

 .(157١»-57١1)ص «.قباسلا ردصملا )١(

 )١47 - ١1845(. ص «قباسلا ردصملا (؟)
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 دلال سازغ 2



 رامح نم لضأل سيقلا ئرما رعشب نآرقلا ضراع يذلا» نأي حرصي «لامجو

 . 17(ةقنبه نم قمحأو .ةلهاب

 هتنزاوم حصي ال «هديجو هئيدر «ةماع رعشلا سنج نأ ينالقابلا نيبو - ١

 نأو «هريغ رعش فلخت مزلتسي كلذ نع سيقلا ئرما رعش فلخت نأو «نآرقلاب
 ىلع مهضعب ريغي ءارعشلا نأو «نآرقلاب ال «هلثمب لدعي امنإ راعشألا نم ديجلا

 :اهعلطمو .هرعش دوجأ ربتعت يتلا يرتحبلا ةيمال ينالقابلا دقن دقو

 لعفي مل مأ هاوهن يذلا لعف  لبقملا لايخلا مكلذب ٌداهأ

 ليوطتو «حور لقث (لايخلا مكلذ) :هلوق يف» :تيبلا اذه نع لاقو

 : يربونصلا لوق هنم فخأو «هل حلصأ هريغو ءوشحو

 زودلا كفيف تدع ستش نور نيحم نورحلا "كادت ةللجعأ

 «ةزازكلا ىلإ ريصيف ,فرح ناصقن وأ فرح ةدايزب بهذت رعشلا ةبوذعو
 ٌكفسعت هتسالسو ءًافلكت هتعاربو ًايع هتحاصفو «ةحولم كلذب هتحالم دوعتو

 . "7(ًادقعتو ًايولت هتسالمو

 امنإو» :اهنم تايبأل هدقن دعب لاق دقو «ةديصقلا دقنيو للحيف يضميو
 .هرهد لهأ ىلع هنولضفي باتكلا نأل «يرتحبلا ةديصق ركذ ىلع انرصتقا

 نأ معزيو ءًاولغ زاجعإلا هل يعدي نم مهنمو .هرصع يف نم ىلع هنومدقيو
 ىرتو «هلوقب رثكتتو «هرعشب رهظتست ةدحلملاو «ًأولع هردق يف مجنلا يغانُي
 ردق انيبف «مهتاهرُت نم مهدنع ام ىلإ ةفاضم هتارابعو «مهتاهبش نم همالك

 هيف عومطملا نوكي نأ تاهيهو «ءهمالك دحو ء«هتبترم عضومو «هتجرد
 نيملاعلا بر مالكو «قحلاك لطابلاو ,راهنلاك ليللا نوكي نأو ءهنم سويأملاك
 لا موك

 )١( ص «قباسلا ردصملا )5١١(.

 )6( ص «قباسلا ردصملا )55١(.

 )9( ص .قباسلا ردصملا )556(.
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 نع فشكلا وه باتكلا اذه هفينصت نم ضرغلا نأ ينالقابلا نيبيو - 4

 ةمالس نأ معزي نم ىلع دريو «ةدحالملا نعاطم ىلع درلا سيلو «نآرقلا زاجعإ

 يضتقي بيجعلا مظنلاو ةحاصفلا يف دمألا هغولبو «بويعلا نم مالكلا ضعب

 نبا لثم باتكلا يرخأتم نأ نيبيو «هتقيرطو ظحاجلا بولسأ دقنيو «هزاجعإ
 رشب رودقمب سيل نأ ررقي مث .هيلع مدقت وأ هاواسو ءاهيف هعزان دق ديمعلا
 اذهل نآرقلا ةضراعم رشبلا رودقم ىف ناك ولف» :لوقي «لاحب نآرقلا ةضراعم

 عاود هلالغو تيك » تايفاقيلا "عناد تانقراعملا ترككلا دحر ضضرفلا

 ىلع اولصوتل هوضراع اوناك ول مهنأل ءاهترثكل دح ال بلاوجو ءاهل ءاهتنا ال
 تاهبشلا لاخدإو «هيلع مهريفنت وأ «هنع هنود نيماحملا عطق ىلإ مث «هبيذكت

 «حاورألا بصنو «سوفنلا لذب نع كلذب نوفكي موقلا ناكو .«مهبولق ىلع
 مهعبط وه  مالكب نونغتسيو «هتوادع هجو يف «يرارذلاو لاومألاب راطخإلاو

 . "”(هتبذاجمو هتشقانم لوطو «هتبراحم نع  مهتعانصو مهتداعو

 نم ةعومجم تلوانت لوصف ةعست ركذ بابلا اذه بقعي - 9٠
 رصع لهأ زجع نأ معز نم ىلع درلا يف :لصف :يتآلا قفو .“””تاعوضوملا
 «ةيلاتلا رصعألا لهأ زجع مزلتسي ال هلثمب نايتإلاو نآرقلا ةضراعم نع ةوبنلا

 نيزجاع اوناك رصعلا كلذ لهأ نأ انملع اذإ انأ» :اهنم ءًاقرط ةباجإلا ىف ررقيو

 اوناك ام هوجو يف كئلوأ ةحاصف نأل ءزجعأ مهدعب نمف .هلثمب نانا ع

 نأ مهلاوحأ نسحأو ؛«مهدعب نم ةحاصف هيلع ديزي ال امم ؛لوقلا نم هيف نونفتي
 .«الف مهوقبسيو مهومدقتي نأ امأف «مهوواسي وأ مهوبراقي

 ًايرورض نوكي دق يدحتلا نأ ىنالقابلا نيبي هيفو «يدحتلا ىف :لصف ١
 : لصفلا ةمدقم ىف لاق دقو الدم توك دكو لا رفا نك ع

 اهيف وعدي :نأ «ءايبنألا ىلع ترهظ اذإ تازجعملا مكح نم نأ ملعت نأ بجي
 ديؤيو «ةلالد ىتؤي نأ ريغ نم يبنلا ةثعب حصي ال هنأل «مهتايآو مهتلالد اهنأ

 ١195(. - 548) ص «قباسلا ردصملا )١(

 .(":005600) ص «نآرقلا زاجعإ :رظنا (0)
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 ولاربلسازغ



 رخآ ءىشب الو ءهسفن لوقب الو «هتروصب بذاكلا نم زيمتي ال ىبنلا نأل «ةيآب

 هذه نأ مهل ركذ اذإف .هقدص ىلع اهب لدتسيف ؛هيلع رهظي يذلا ناهربلا ىوس
 . "'”(هاعدا ام هل حص ءاهنع نيزجاع اوناكو «يتيآ

 ةرعاشألا نيب فالخلا نايبو «نآرقلا نم زجعملا ردق ىف :لصف - 5

 عفدو ءهل لدتساو «يرعشألا:بهذم ينالقابلا راتخا دقو .كلذ يف ةلزتعملاو
 خيشلا لوق وهو ءانباحصأ ةماع هيلإ بهذ يذلا :ينالقابلا لوقي «هيلع دري ام

 ةريصق «ةروسلا نآرقلا نم هنع زجعي ام لقأ نأ «هبتك يف يرعشألا نسحلا ىبأ

 يوفق ناعم را فلوس ا كما

 كللذف رثوكلا ةروس تناك نإ و: روس فورح ردقب ةيآلا تناك اذإه لاق

 .ردقلا اذه نم لقأ يف ةضراعملا نع مهزجع ىلع ليلد مقي ملو :لاق

 . ةزجعم يهف اهسأرب ةروس لك نأ ىلإ ةلزتعملا تبهذو

 «ةروسلا ردقب ةيآلا نوك طرتشي مل نم مهنم نأ الإ ءانلوق وحن مهنع يكُح دقو
 . ةريثكلا تايالا طرش لب

 ءيشل اوتأي ملو .صخي ملو ءاهلك روسلا ىلإ ًايدحت مهادحت هنأ انملع دقو

 . "”(زجعم كلذ عيمج نأ ملعف «لثمب اهنم

 ةريصق ةروسب نايتإلا نع زجعلا عقي ال هنأ ةدحالملا معز نأ ينالقابلا نيب مث
 هلك نآرقلا يف سيل نأ مهمعز عم ميقتسي الو «عقاولا هفلاخي اهردقب تايآ وأ

 .زاجعإ

 خيشلا بهذ» :لوقي ؟ةرورض نآرقلا زاجعإ ملعي له هنأ يف : لصف - ”

 هنوكو «ةرورض ملعُي - ٍةِْكَك - يبنلا نع كلذ روهظ نأ ىلإ يرعشألا نسحلا وبأ

 يف هلوقن يذلاو «نيفلاخملا نع يكحم بهذملا اذهو .لالدتساب ملعُي ًازجعم

 نكي مل نم كلذكو «ًالالدتسا الإ هزاجعإ ملعي نأ هنكمي ال يمجعألا نإ اذه

 )١( ص «قباسلا ردصملا )55١(.

 ص «ءقباسلا ردصملا (؟) )5505(.

 94ا/

 ل



 نم ملعي هنإف «ةعنصلا بئارغو ةيبرعلا بهاذمب طاحأ دق يذلا غيلبلا امأف ءًاغيلب

 . "'”«هلثمب نايتإلا نع هزجع ةرورض هسفن

 يذلا ام انل اونيب :لئاق لاق نإ :لوقي «زاجعإلا هب قلعتي اميف : لصف - 5

 ريغ وأ ؟تاذلاب مئاقلا مالكلا وأ ؟ةموظنملا فورحلا وهأ ؟هيلإ يدحتلا عقو

 «نآرقلا مظن يه يتلا فورحلا لثمب اوتأي نأ :هب مهادحت يذلا :ليق ؟كلذ

 اوتأي نأ ىلإ مهدحتي ملو ءاهدارطاك ةدرطم « اهعباتتك ةعباتتم ءاهمظنك ةموظنم
 .*'”(هل لثم ال يذلا ميدقلا مالكلا لثمب فرز

 نع لقني لصفلا اذه يف وهو .ةغالبلا نم هوجو فصو يف :لصف 6

 ةغالبلا نأ «مالكلاو بدألا لهأ ضعب ركذ» :لوقيف «هيمسي نأ نود ىنامرلا

 « لصاوفلاو «مؤالتلاو .ةراعتسالاو «هيبشتلاو .زاجيإلا : ماسقأ ةرشع ىلع

 7 نانبلا نو :ةقلابملاو «قييضتلاو ةةقرصتلاو:. ىضاجتلاو

 هلاق ام ىلع ًادمتعم «نآرقلا لالخ نم هوجولا هذهل ليصفتلاب عرشيو

 «ىنعملاو ظفللاب لالخإلا كرت عم نسحي امنإف «زاجيإلا امأف» :لوقيف «ينامرلا

 :رصقو «فذح ىلإ مسقني كلذبو «ةريثك رومأل لماشلا ليلقلا ظفللاب يتأيف

 «ء[8؟ :فسوي] 4 َةَيَرَمْلا ٍلَحَسَو # :هلوقك .فيفختلل طاقسإلا :فذحلاف
 وو و >2 طع حمم هع

 نأ َلَو# : هلوفك تاركلا تجوب 1١[ :دمحم] 4 ووصل 3و ةَعاط # :هلوقو

 هنأك . ١”[ :دعرلا] * ٌوَمْلا د لك وأ ضر هن أ لاجل دي تروس انا

 بهذم لك بهذت سفنلا نآل ءركذلا نم غلبأ فذحلاو .نآرقلا اذه ناكل :ليق

 . باوجلا نم دصقلا يف

 : هلوقو . [179 : ةرقلا] 4 هر ضاخخلا ناكل ل هلوقك رصقلاب زاجيإلاو

 ءةيي ا 0 4 هةر 1-1 هس
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 .(59594)ص «ءقباسلا ردصملا )١(

 .(5575) ص «قباسلا ردصملا (2)

 |رهجؤ يأ
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 . 20(خع هيفف ليوطتلا امأف «ةغالب هيف بانطإلاو

 ينامرلا ةرابع لقنيو «ليلحت نود نم ةلثمألا درسب انه يفتكي ينالقابلاو

 هذه نم زاجعإلل ًاهجو نوكي نأ حصي امب لصفلا اذه متخ دقو «فرصتب

 يف فرصتلاو «لصاوفلاو «يناعملا نيمضتو «ىنعملا يف ةغلابملاف «ماسقألا

 ءزاجعإلا اهيف سمتلي نأ نكمي هذه لك .طسبلاو زاجيإلاو «ةعيدبلا ةراعتسالا
 هب زاجعإلا قلعتي «نايبلاو ةراعتسالاك .هردق ردقي الو «هدح طبضي ال ام لكو

 ءعجسلاك ءهذخأ كردتسيو «هملعت نكمي ام لكو «ظفللا يف ةغلابملا فالخب

 .اهب زاجعإلا عوقو بلطي نأ بجي الف «قيبطتلاو سينجتلاو

 ةيضقو .زجعملا ردق ةشقانمو «نايبلا ملعت ةلأسم ةشقانمب هثيدح متخو

 ءدراش بيجع همالك عيمج «ءرثان وأ رعاش دجوي ال هنأ انه ركذو ءزاجعإلا

 ءيش عوقو قفتا نإو «ليصفتلا يف هببس فورعم ريغو «عبطلا فولأمل فلاخم
 . همالك يف كلذ نم

 زجعملا ىلع ةردقلاب هللا دارفنا ركذي هيفو ءزجعملا ةقيقح يف :لصف - 1

 نع ينالقابلا لقنيو ءرشبلا ةداع نع جراخ هنأو .يبنلا قدص ىلع لادلا

 «ةحاصفلا يف نآرقلا ىلع ديزت ىرخأ ةئيه مظن ىلع ردقي ىلاعت هللا نأ ةرعاشألا

 يتلا ةبترلا غلب دق نوكي نأ زوجي نآرقلا مظن ضعب نأ مهيفلاخم نع لقنيو

 . كلذ ىلع هدرو ءاهيلع ديزم ال

 نيبي انهو ءزاجعإلاب لصتت رومأو - ِةَك- يبنلا مالك يف :لصف - "7
 رادقم ىلع «ةحاصفلا يف ًارداق ناك نإو «يبنلا مظن نم سيل نآرقلا نأ ينالقابلا

 هبتشا دوعسم نبا نأ نم ؛ كلذ ىلع هب ضرتعا ام عفدو .رشبلا نم هاوس هغلبي ال

 ىلع تونقلا ءاعد هبتشا امك «نآرقلا نم امهريغو نيتذوعملا نيب لصفلا هيلع

 .ةدحالم طيلخت وه امنإ كلذ وحن نأ نايبو ءبعك نب يبأ

 مزلي ال هنأو «هرخآو ًالوزن نآرقلا لوأ يف فالتخالل كلذ دعب ضرعتي مث
 مشاه يبأ ىلع درلاو .هزاجعإ مدع نآرقلا زاجعإ يف ةلملا لهأ فالتخا

 )١( 555)ص «قباسلا ردصملا 2 557(.
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 ىلإ ضرعي مث .هلزنأ ليربج نأ ببسب ققحت امنإ نآرقلا زاجعإ نأ يف يئابجلا
 .ال مأ ةياهن هل فيلأتلا نأ يف بهاذملا نايب

 رهظ نم هب ىتأ هنأ ملعي نأ زجعملا طرش نم له :ليق نإ) :لصف -

 ىتأ يذلا وه « - ِلَظ - يبنلا نأ ملعن مل نإ انأل ءكلذ نم دبال ليق ؟هيلع

 . """(هتوبن ىلع هب لدتسن نأ نكمي مل «هتهج نم كلذ رهظو «نآرقلاب

 ةنابإلا نم مدقت ام نأ نايب يف ثحبي «باتكلا لوصف رخآ وهو : لصف 48

 نوكي كلذ يف باهسإلا نأو «هتزاجو عم عنقمو فاك ًازجعم نآرقلا نوك نع

 لوقعلا نأ الولو» :لصفلا اذه يف لوقيو .هيف ةدئاف ال يذلا ىعلا نم ًاعون

 نكلو « الك نيل عمقا ل هان فز اعيلاو وباسم ءاينألا و هفليكت
 اذه ةفرعم يف اوقفتي نأ زجي مل اهيف اوقفتا ولو «ةفرعملا يف نوتوافتي سانلا

 مولعب هقلعتو «ةيفخ بابسأب هلاصتال «ملعلا اذهل ةيادهلا يف اوعمتجي وأ «نفلا
 ةفيعض «بالطلا ةليلق .ءبهاذملا ةريثك ءرعقلا ةديعب ءهروغلا ةضماغ

 . "0(باحصألا

 «ميركلا نآرقلا فصو تنمضت ينالقابلل ةيماتخ ةملك يتأت كلذ دعب - ٠

 قرفلاو ءرعشلا فصو مث «هيف تققحت يتلا عيدبلاو ةغالبلا عاونأ درسو
 هل غرفو ءانباتك يف كانفرع ام ملعاف» :هلوقب هباتك ينالقابلا متخ دقو .امهنيب

 هدشرتساو «كنعي هيلع لكوتو «كدهي هللاب مصتعا مث «كبل هيلع عمجاو .كبلق
 .؟؟”(ليكولا معنو يبسح وهو «كدشري

 لاق دقف «ينالقابلا دوهج يف يعفارلا يأر ركذن نأ الإ انه انعسي الو ١"
 (نارقلا زاجعإ) روهشملا هباتك عضوف «ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا ءاجو» :هنع

 . *”(ةدح ىلع زاجعإلا يف باب هنأ ىلع هدعب نورخأتملا عمجأ يذلا

 )١( ص .قباسلا ردصملا )598(.

 .(599)ص «قباسلا ردصملا (؟)

 .(":00 )٠١”  ص «نآرقلا زاجعإ :رظنا (

 .("06) ص ءقباسلا ردصملا (5)

 )١157/5(. «برعلا بادآ خيرات (5)

 هليل سارع <"



 ناك نإو ىنالقابلا باتك نأ ىلع١ : هتبرجتو ىنالقابلا باتكل ًادقان فيضيو
 هيف كلمي مل هنأ الإ فلا عتصتو هامصو هذه دق لجرلا :ناكو «ريثكلا ديجلا هيف

 هاوس نم وه هضري مل فيلأتلا نم ًاهجو شاحتي ملو «هريغ نم وه اهباع ةرداب
 اذه رثكأ يف سبتلي امع فشكي مل) : ظحاجلا باتك يف وه لاق امك هباتك جرخو

 ةينايبلا ةضراعملا نم ءيش ىلإو «مالكلا ىلإ هيف زاجعإلا عجرم نإف .(ىنعملا
 لك نم ةلثمأ هيلإ رشح دقو «هنونف نم رخآو عونو «لوقلا نم سنجو سنج نيب
 يهو هنساحم يف اهدعو «هتلمج ترمغو هرثكأب تبهذ ءرثنلاو مظنلا نم ليبق

 طظاوستت «ةرابعلا يف ةليحلا عساو  هباثأو هللا همحر - ينالقابلا ناكو .هبويع نم

 نبا هدلقم بهذمو .ظحاجلا بهذم كلذ ىف بهذي «ديعب ىدم ىلإ ناسللا

 .22”فرصت نسحو نكمتو رصب ىلع .ديمعلا

 هباتك نأ ىلع» :لوقيف «باتكلا اذه ىلع ءانثلل دوعي نأ ىعفارلا ثبلي الو

 نم اهتلمجب هيف ةنؤملا لمتحاو «زاجعإلا يف فينصتلا نم عرفلا اذهب ديتسا دق
 لئاسملا تاهمأ نم هيلإ دصق امم ريثكب ىفوو «دقنلاو نايبلاو ةيبرعلاو مالكلا

 هعم كرشي ال ءهدحو باتكلا هودع ىتح ءاهيلع مالكلا عقوأ يتلا لوصألاو

 «هتجح ةوقو «هبيترت ماكحإو «هروغ دعبو «هتلزنمو هرطخ يف رخآ ًاباتك ءاملعلا
 وأ هقبس امم هريغ نوكي نأ ىسع ام رظناف «هدرس قيثوتو «هترابع طسبو
 , ”0(مهلت

 يف وه هفيضيس امب رشابم ريغ لكشب هونيل ناك ينالقابلل يعفارلا دقن نأكو

 نأ نكمي نكي مل ام عضو دقف ةلمجلابو» : كلذ بقع لاق دقف «ناديملا اذه

 ليلد رهد لك يف هلو ءرصع لك باتك نآرقلا نأ ديب «هرصع يف هنم ىفوأ عضوي

 نم اهيف بتك يتلا تاهجلا ريغ يف انلق دق نحنو ءزاجعإلا ىلع رهدلا نم

 . "”(ريسي هللا ىلع كلذ نإ «هب هللا حتفي اميف اندعب نم لوقيسو ءانلبق

 )١( «قباسلا عجرملا )57/؟1١65-"١168(.

  (000«قباسلا عجرملا )5/ ١67(.

 )9( «قباسلا عجرملا )؟١65/5(.

 رهف
0 



 سسؤملا قحب دعي يذلا «ينالقابلل فاصنإ هيف هركذ يذلا لوقلا اذهو
 !ىلاعت هللا همحر ءهسسأو هدعاوق عضاوو «ظحاجلا دعب زاجعإلا ملعل يناثلا

 . !ةرخآلا يف هتبوثم لزجأو

 ةوقب ضفر» :ينالقابلا دوهج ًاصخلم ةفرع زيزعلا دبع روتكدلا لوقيو - "*
 «ينايبلا زاجعإلا هجو نع فشكلاب ةيغالبلا هوجولا وأ عيدبلا ناولأ لقتست نأ
 دقو «ةقيرطلا ىنعمب هرسف هنكلو ؛همظن يف ميركلا نآرقلا زاجعإ هجو نأ ىأرو
 ةرظنلا ىلإ ةيئزجلا ةيعوضوملا ةرظنلا نم ةيدقنلا ثوحبلا لقني نأ ًادهاج لواح
 . ')(ةعساولا ةلماشلا ةيلكلا

 الال ال

 «بتكلا ملاع «(801)ص «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ىنآرقلا زاجعإلا ةيضق (

 .ما54868 /ه6 «ىلوألا ةعبطلا «توريب
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 ثلاثلا ثحيملا

 ةغالبلل يناثلا سسؤملا رهاقلا دبع خيشلا ةسردم

 ةيغالبلا تاساردلا مالعأ نم ًاملع '''يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلا مامإلا دعي

 «نايبلاو يناعملا يملعل يلعفلا سسؤملا وهو «عزانم الب ةينآرقلاو ةيوحنلاو
 «هلبق ءاملعلا ثارت نم دافتساو «ىملعلا هثارتو ظحاجلا ةسردمب طاحأ

 ةغالبلا ناديم يف هلمع ام مهأ زربن قلابات يفو «هيلع فاضأو هبذهو هبعوتساو

 .زاجعإلاو
 ع

 ةيبلاغ لمتشت يذلاو (زاجعإلا لئالد) هباتك يناجرجلا فلأ :ًالوأ

 «ىتش تاعوضوم هيف لوانت دقف «يناعملا ملع دعب اميف يمس ام ىلع هتايوتحم
 : يتأي ام اهنم

 نم ىلع مالكلا يف لصف ءميضلا نم هقحل امو مالكلا ملع «ملعلا لضف نايب
 وحنلا يف دهز نم مالك دينفت ءرعشلا نع عافدلا .هظفحو رعشلا ةياور يف دهز

 ةراعتسالاو ةيانكلا ىف لصفو .«ليثمتلاو هيبشتلا ةدعاقو «مظنلاو «ةغالبلاو

 .هريسفتو مظنلا يف لوقلاو «ليثمتلاو

 «ربخلا ىف قورفو «فذحلاو ,ماهفتسالاو ءريخأتلاو ميدقتلا نع ثدحتو

 «ةغالبلا لوصأ عضاو ءركب وبأ «يناجرجلا دمحم نب نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع وه قيد

 رظنا .م 1١78 - ه١ يفوت .قيقر رعش هل .ناجرج لهأ نم «ةغللا ةمئأ نم
 .(:ة4- 58/:غ) «مالعألا
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 «لاحلا ةلمج نع ثدحتو «(يذلا) ةملكل ًالصف دقعو «ريكنتلاو فيرعتلاو

 . لصولاو لصفلاو
 «ةريصبلل ذحش اهيف «مظنلاو ظفللا رمأ يف ىتش ًالوصف كلذ دعب دقع

 رد يور يدكجلا زاجملا نع اكدعت جن ةريرتلا ني ]يح معدعما ةدابرر
 : ةغاللبلا لونك نم

 # نكمل نك نَمِل ئَرَكَِِإ َكِلَذ َفَّنِإ ا : ىلاعت هلوق ريسفت يف الصف دقع مث
 ىطاعتي نم ضعب أطخو .«لقع يأ (بلق) :هلوق رسف نم أطخو 177 :ق]
 نينا

 داع مث ءصاصتخالاو رصقلاو ءاهعقاومو نإو «ةيانكلا نع ثدحت مث
 . ىنعملاو ظفللاو «مظنلا نع ثيدحلل

 ةحاصفلا ىفو «نآرقلا زاجعإ ىف لوقلا ريرحت نع كلذ دعب ثدحت
 هلل ره نع ند طفلا هيف ةحاصفلا توك نأ نالطب نع كدو ةعالتلاو
 حيصف امهدحأ «نيظفلب ىنعملا نع ريبعتلا ةلأسم يف ةهبشو ةفآ نع ثدحت مث

 . ةهبشلا هذه درو ةلزتعملل ةهبش هذهو .حيصف ريغ رخآلاو

 ءادتبالاو ءاذتحالا شقانو «ةرظانملل دقعي نأ حلصي ريرقت هيف ًالصف دقع مث
 يتأت مث .نآرقلا زاجعإ نأش يف هتفخو ظفللا ةلوهسو .نآرقلا زاجعإ يف قسنلاو
 227باتكلا ةمتاخ

 ىلإ قوتلا نإ مث» :رهاقلا دبع خيشلا لوقي لئالدلا باتك فيلأت ببس نعو

 «لكشي ام نابي ىلإ عازنلاو ءاهعضاوم ءايشألا عضوتو ءاهرارق رومألا رقت نأ
 ةقث عماسلا دادزي ىتح ةفصلا صيخلتو «ىفخي امع فشكلاو .دقعني ام لحو

 «ءلقعلا سوس يف ءيش «ليلدلل ةنابتساو .ةهبشلا ىلع ًاراهظتساو «ةجحلاب
 ءاملعلا هلاق اميف رظنأ ملعلا تمدخ ذنم لزأ ملو .ًاسفن تناك اذإ سفنلا عابطو
 هذه نم ىزغملا نايب يفو «ةعاربلاو نايبلاو «ةغالبلاو ةحاصفلا ىنعم يف

 ةسكم 181(.2 0 51/) ص «ركاش دمحم دومحم قيقحت «زاجعإلا لئالد باتك :رظنا قلد

 .ةرهاقلا «ىجناخلا
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 «ءافخ ىف ةراشإلاو «ءاميإلاو زمرلاك كلذ دجأف ءاهب دارملا ريسفتو «تارابعلا

 ءاهيلع ينبتل ةدعاقلا كل عضوُتو «هكلستل بولطملا ىلإ قيرطلا كل حتفُي امكو

 ةغايصو ءًابيكرتو ًافيلأتو «ًابيترتو ًامظن انهاه نأ ىلع لوعملا تدجوو

 زاجم يه يذلا مالكلا يف يناعملا هذه ليبس نأو ارييحتتو اجسنو أ يوسع

 «ّمظنلا ٌمظنلا كانه ٌلضفي امك هنأو ءاهيف ةقيقح يه يتلا ءايشألا يف اهليبس « هيف

 رثكتو لضفلا مظعي مث ءافايفلا فانعلاو .حجسنلا ٌجسنلاو «تفيلأتلا ٌفيلأتلاو

 توافتت ىتحو «ةريثك تاجرد هل َّنسناجملاو « هريظن ءىشلا قوفي ىتح «ةيزملا

 ٌءيشلا هنم مدقتيو ءًاضعب مالكلا ضعب ٌلضفي كلذك .َديدشلا َتوافتلا ُميقلا

 «بقرم دعب ًابقرم ولعيو «ةلزنم قوف ةلزنم ىقرتيو كلذ هلضف دادزي مث «َءيشلا

 رسحتو «عامطألا عطقنت ثيح ىلإ يهتني ىتح «ةياغ دعب ةياغ هل فنأتسُيو

 . "'”(رجعلا يف مادقألا يوتستو «ىوقلا طقستو «نونظلا

 مظنلا ةيرظن عضو ةرورضب سحي ناك هنأ رهاقلا دبع خيشلا لوق نم حضاوو

 رادقأ يف توافتلا نإ ثيح ءةددحم ةيجهنم رطأ يف باتكلا اذه لالخ نم

 تناك دقو .زاجعإلا ةجرد ىلإ لصي ىتح «مظنلا لالخ نم عقي امنإ مالكلا

 تاتشأ عمجيو بتريو للحي نأ دارأف .بابلا اذه يف ةزجوم هلبق نم تاباتك

 ةيملع ةلالد ةيدقنلا تارابعلاو ةيغالبلا تاحلطصملل يطعي نأو «ملعلا اذه

 يملع دعاوقل يلعفلا عضاولا وه قحب ناكف ءرمألا اذهل درجتف .«ةسوملم

 يمس ام ىلع هتايوتحم ةيبلاغ يف ثدحت (ةغالبلا رارسأ) هباتك يفو : انا

 ياو 0 ظفللا اب ام ا دقو «نايبلا مو اميف

 ركذ مث «ةديفملا 0 ةديفملا ريغ ةراعتسالاو «ةراعتسالاو ليثمتلاو

 يلقعلا هبشلاو «ليثمتلاو هيبشتلا ةقيقح نع ثدحت مث «ةراعتسالا نم ًابورض

 )1(٠ ”1)ص ءركاش دمحم دومحم قيقحت ءزاجعإلا لئالد تاثك - 070

١6.6 

 |زرمهجؤ 5

 ل



 ليثمتلا نيب قرفلاو « سفنلا يف ليثمتلا ريث تأت بابسأو ءرومأ ةدع نم عزتنملا

 ددعتملا هيبشتلاو «هيبشتلا ةبارغ ببسو «ةركفلا ىلإ جوحملا ديقعتلاو ضماغلا

 «ليثمتلاو ةراعتسالا نيب قرفلاو «هيبشتلا سكعو «بكرملا ن نيبو هنيب قرفلاو

 يف ةقيقحلا ءاعدا نم عاونأو « .يلييختو يلقع نيمسق ىلإ يناعملا ماسقناو

 ءةقرسلاو ذخألاو ءديرجتلاو .ةراعتسالا يف هبشملا ركذ طاقسإو .زاجملا
 ةقيقحلا يف ةلمجلا دحو .درفملا يف زاجملا دحو .درفملا يف ةقيقحلا دحو
 «نآرقلا يف يلقعلا زاجملاو «يلقعلا زاجملا دحو «يفنلاو تابثإلاو «زاجملاو

 زاجملا نيب قرفلاو .لوقنملاو كرتشملا ظفللاو .نآرقلا ليوأت يف طيرفتلاو
 ال مأ زاجم وهأ فذحلاو «يلقعو يوغل ىلإ زاجملا ماسقناو «ةراعتسالاو
 , ")كلذ ريغو

 رهاظ هبجوي يذلا نأ ملعاو» : :هلوق يف هركذ دقف ثحبلا يف هجهنم امأو
 عبتيو ءزاجمملاو ةقيقحلا يف لوقلا نم ةلمجب أدبي نأ ركفلا ىلإ قبسي امو ءرمألا

 يف اهب ىتؤيو ءامهيلع ةراعتسالا ركذ قسني مث « «ليثمتلاو هيبشتلا يف لوقلا كلذ

 نأ بتارملا اياضق يف بجاولاو «ةراعتسالا نم معأ ز زاجملا نأ كلذو ءامهرثأ

 هل عرفلاب هيبش يهو «ةراعتسالا يف لصألاك هيبشتلاو «صاخلا لبق ماعلاب أدبي
 ةيادبلا عقت نأ تضتقا ًارومأ انهاه نأ الإ ءهروص نم ةبضتقم ةروص وأ

 فرع اذإ ىتح ءاهيف ماسقنالا قيرط ىلع هيبنتلاو ءاهنم ردص نايبو .ةراعتسالاب

 ىلإ حرشلا نانع فطع ءاهلاجم ةعس ىلع فقيو ءاهلاح نع فشكي ام ضعب
 ءاصقتسا ىلإ فرصني مث ءامهقورف نيبو ءامهقوقح يفوف «نيرخالا نيلصفلا

 . "”«ةراعتسالا يف مالكلا

 اهضعب نايبلا ملع ثحابم ةرم لوأل هيف» عمج جهنملا اذه لالخ نم وهو
 رد ا ءًامظنم ًايقطنم ًابيترت اهنع مالكلا ثيح نم اهبترو « ضعب ىلإ

 نم ليثمتلاو هيبشتلا نيب ام حيضوتب ةيانعلا عم .عرفلا هولتي لصألابو « صاخلا

 ةعبطلا «توريب «ةريسملا راد ء(١0١- )1١ ص ءرتير .ه قيقحت «ةغالبلا رارسأ :رظنا )١(
 .ماكقك مها «ةثلاثلا

 .(58) ص هرتير .ه قيقحت «ةغالبلا رارسأ (0)
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 . "!«ةراعتسالا يف لوقلا ءاصقتسابو «قورف

 نع ثدحت نآرقلا زاجعإ يف اهعوضومو (ةيفاشلا ةلاسرلا) يفو :ًاثلاث

 مه نآرقلا زاجعإ يف ةودقلاو لصألا نأو «نآرقلا زاجعإ يف لوقلا لمجم

 يبنلا نمز دعب ءاغلبلاو ءابطخلا نم نورخأتملاو مهل عبت مهادع نمو «برعلا

 لوألا برعلا نايراجي ال امهنأ ظحاجلاو ناوفص نب دلاخ لوقو « -ِةِيَي -

 . مهنايكاحي نكلو

 .مهيلع نآرقلا لزن نيح مهلاوقأو برعلا لاوحأ لئالد نع ثدحت مث
 ةلالدل جاجتحالاو «نآرقلاب اودحت نيح مهزجع ىلع ةلادلا لاوحألا لئالدو

 .نآرقلا زاجعإ ىلع لاعفلاو لاوقألا هذه

 توفي نم نامزلا يف ىقبي نأب ةداعلا ترج) : لاق نم ةهبش يف ًالصف دقع مث
 نالطب ىلع ليلدلاو .(هتانادم يف دحأ عمطي ال ىتحو «هل اوملسي ىتح هلهأ

 .كلذ

 هجو يأ ىلع مهليضفتو ءارعشلا ميدقتو «رعشأ ءارعشلا يأ نع ثدحت مث

 شقانو ءاهلك نامزألا معي نأ ةداعلا ضقني اميف طرشلا نأ نع ثدحتو «نوكي

 «نآرقلا ةضراعم عاطتسا نم ءاغلبلا نم نيرخأتملا يف ناك هنأ ةدحلملا لوق

 .ًافوخ كلذ كرتف

 دحاولا نأ سانلا تاداع نم :وهو «لاؤسلا نم رخآ نف يف الصف ركذ مث

 ؛ىنعم ىلع بلغ نم يف لوقلاو ءرخآ يف هيلع عنتمتو «ىنعم يف ةرابعلا هيتاوت
 لاطبإو ءروثنملا مالكلا نم هجولا اذه ىلع ءاج ام ركذو .هيف مارم هريغل قبي ملف

 . يدحتلا ىنعم يف لوقلا ليصفتو «نآرقلا زاجعإ يف كلذ لثمب ججحلا

 نأ زوجي هنإ :لاق نم لوق ىف ًالصف دقعو ءاهداسفو «ةفرصلا نع ثدحتو

 ؛نآرقلا هبشي امي يتأي ذأ ىلع «يدحتلا تقو يضم دعب سانلا نم دحاولا ردقي

 .ةفرصلا باحصأ لوق وهو

 .(50) ص «قيتع زيزعلا دبع .د «نايبلا ملع 000

 ا/ ١١

 يلا ل سإزغ 0”

 لمه كبأ 0



 همهفت نأ عيطتست ال ضعب نم هضعب مالكلا زييمت نأ نع ثيدحلاب ةلاسرلا متخو

 1 تل رس تلقا دف

 ام ىلع زاجعإلا يف هدوهج رصتقت مل رهاقلا دبع خيشلا نأ ىلإ ريشن نأ ىقبي
 لوألا . (ه 705) ىطساولل نآرقلا زاجعإ باتك ىلع نيحرش بتك دقف .قبس

 .ًاقحال امهيلإ ةراشإلا ىتأتسو «نادوقفم امهو .هنم رغصأ ىناثلاو «ريبك

 نأو «هلبق ًاعئاش ناك يذلا مظنلا ىنعم للحي نأ رهاقلا دبع عاطتسا :ًاعبار

 لوح رودتو ءاهليلحتو اهضرع يف داجأو اهعدتبا يتلا مظنلا ةيرظن يف هبلوقي
 اذإ كنأ ملعاو» :ددصلا اذه يف رهاقلا دبع خيشلا لاق دقف .مالكلا بيترت

 ملكلا يف مظن ال نأ .كشلا هضرتعي ال ًاملع تملع كسفن ىلإ تعجر

 هذه لعجُتو «ضعب ىلع اهضعب ىنبيو «ضعبب اهضعب قلعي ىتح «بيترت الو
 . "”(سانلا نم دحأ ىلع ىفخي الو .لقاع هلهجي ال ام اذه «كلت نم ببسب

 «ةيربخلا ةلمجلاب قلعتت ةلثمأ ًابراض .مظنلا ةركف رخآ عضوم يف للحيو
 كرتشت يتلا فورحلا نع ثدحتيو «لاحلاب ىرخأو «ةيطرشلا ةلمجلاب ىرخأو
 مظنلا سيل نأ ملعا» :لوقي ءعوضوملاب قلعتت ىتش لئاسم جلاعيو « ىنعم يف
 هنيناوق ىلع لمعتو ءوحنلا ملع هيضتقي يذلا عضولا كمالك عضت نأ الإ

 يتلا هموسر ظفحتو ءاهنع غيزت الف تجهن يتلا هجهانم فرعتو .هلوصأو

 نأ ريغ همظنب مظانلا هيغتبي ًائيش ملعن ال انأ كلذو .اهنم ءيشب لخت الف ءتمسر

 يف اهارت يتلا هوجولا ىلع ربخلا يف رظنيف «هقورفو باب لك هوجو يف رظني
 «قلطنملا ديزو ءديز قلطنمو ءديز قلطنيو «قلطني ديزو .قلطنم ديز :كلوق

 .قلطنم وه ديزو «قلطنملا وه ديزو «ديز قلطنملاو

 «جرخأ جرخت نإ :كلوق يف اهارت يتلا هوجولا ىلإ ءازجلاو طرشلا يفو

 ءركاش دمحم دومحم قيقحت ءزاجعإلا لئالد باتك عم ةعوبطم «ةيفاشلا ةلاسرلا :رظنا ')1١(

 .(3584- 587*) ص ْ

 .(66) ص .ركاش دمحم دومحم قيقحت ءزاجعإلا لئالد باتك قفز
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 نإ انأو .تجرخ نإ جراخ انأو «جراخ انأف جرخت نإو .ءتجرخ تجرخ نإو

 .جراخ تجرخ

 ينءاجو ء«ًاعرسم ديز ينءاج :كلوق يف اهارت يتلا هوجولا ىلإ لاحلا يفو
 دقو ينءاجو « عرسأ دق ينءاجو .عرسي وه وأ «عرسم وهو ينءاجو .عرسي

 . عرسأ

 .هل يغبني ثيح هب ءيجيو «هعضوم كلذ نم لكل فرعيف

 اهنم دحاو لك درفني مث «ىنعم يف كرتشت يتلا فورحلا يف رظنيو
 نأ وحن «هانعم صاخ يف كلذ نم ًالك عضيف «ىنعملا كلذ يف ةيصوصخب
 اميف (نإ) :ب و «لابقتسالا ىفن دارأ اذإ (ال) :ب «لاحلا ىفن ىف (ام) :ب ءىجي

 . نئاك هنأ ملع اميف (اذإ) هير هفوكال نأ ركام وهعحرم

 «لصولا عضوم نم اهيف لصفلا عقوم فرعيف ءدرست يتلا لمجلا يف رظنيو
 (ءافلا) عضومو «(ءافلا) عضوم نم (واولا) عضوم لصولا هقح اميف فرعي مث

 عضوم نم (نكل) عضومو «(مأ) عضوم نم (وأ) عضومو «(مث) عضوم نم
 .(لب)

 يفو .هلك مالكلا يف «ريخأتلاو ميدقتلاو «ريكنتلاو فيرعتلا يف فرصتيو
 ءهناكم كلذ نم لكب بيصيف ءراهظإلاو رامضإلاو ءراركتلاو فذحلا

 .هل يغبني ام ىلعو ةحصلا ىلع هلمعتسيو

 هؤطخو ءًاباوص ناك نإ هباوص عجري «ًائيش دجاوب ّتسلف ؛ليبسلا وه اذه
 يناعم نم ىنعم وهو الإ «مسالا اذه تحت لخديو .مظنلا ىلإ أطخ ناك نإ

 «ةلماعملا هذه فالخب لموع وأ «هقح يف عضوو «هعضوم هب بيصأ دق وحنلا

 فصو دق ًامالك ىرت الف .هل ىغبني ام ريغ ىف لمعتساو .هعضوم نع ليزأف

 كلت عجرم دجت تنأو الإ «هيف لضفو ةيزمب فيض وو و هدانا وأ مظنلا ةحصب
 .هماكحأو وحنلا ىناعم ىلإ «لضفلا كلذو ةيزملا كلتو ءداسفلا كلذو ةحصلا

 . 1 يارب نم بابب لصتيو «هلوصأ نم لصأ يف لخدي هتدجوو

 )١( ص «. قباسلا ردصملا )8١م. 47(.
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 تابثإو مظنلا ةركف ريرقتل ةلثمألا نم ًاددع رهاقلا دبع قوسي :ًاسماخ

 مالسلا هيلع حون ةنيفس ركذت ةيآ دنع هلوقي ام كلذ نم «هلالخ نم زاجعإلا

 كم ىيلْبأ ُضَرَأتَي َلِيِقَو # : ىلاعت هلوق يف تركف اذإ كشت لهو» :نافوطلاو
 4َيِدطلا روم ادب َلْقَو يول َلَعْتَوَمْسأَو رمال َىنيَْو لَمْ َصييَو ىِلقأ كَمَسنتَو
 دجت مل كنأ «عمست و ىرت يذلا كرهبو «زاجعإلا اهنم كل ىلجتف . [54 :دوه]

 هذه طابترا ىلإ عجري رمأل الإ «ةرهاقلا ةليضفلاو «ةرهاظلا ةيزملا نم تدجو ام
 تقال ثيح نم الإ فرشلاو نسحلا اهل ضرعي مل نأو «ضعبب اهضعب ملكلا

 نأو ءاهرخآ ىلإ اهيرقتست نأ ىلإ ءاذكهو «ةعبارلاب ةئلاثلاو «ةيناثلاب ىلوألا

 .اهعومجم نم لصحو ءاهنيب ام َّجَتانَت لضفلا

 اهتاوخأ نيب نم تذخأ ول ثيحب اهنم ةظفل ىرت له :لمأتف ءتككش نإ
 (يعلبا) :لق ؟ةيآلا نم اهناكم يف يهو هيدؤت ام ةحاصفلا نم تدأل «تدرفأو
 رئاس ربتعاف كلذكو كافل و يلف اهرب نق نا نو يدعو اهربتعاو

 .اهيليام

 مث «ضرألا تيدون نأ يف ةمظعلا أدبم نأ مولعمو «كلذ يف كشلاب فيكو

 ةفاضإ مث «(ضرألا اهتيأ ايدوحن «(يأ) نود (ايب) ءادنلا ناك نأ يف مث «ترمأ

 ضرأللا ءادن عبتأ نأ مث «(ءاملا يعلبا) لاقي نأ نود (فاكلا) ىلإ (ءاملا»

 :ليق نأ مث ءاهصخي امب كلذك اهرمأو ءامسلا َءادن ءاهنأش نم وه امب اهرمأو

 رمآ رمأب الإ ضغي مل هنأ ىلع ةلادلا (َلِعُف) ةغيص ىلع ءاجف (ءاملا ضيغو)و
 وه ام ركذ مث «(رمألا يضق و) ىلاعت هلوقب هريرقت و كلذ ديكأت مث ءرداق ةردقو

 لبق (ةنيفسلا)رامضإ مث «(يدوجلا ىلع توتسا) وهو ءرومألا هذه ةدئاف

 يف (ليق) ةلباقم مث .نأشلا مظع ىلع ةلالدلاو ةماخفلا طرش وه امك ءركذلا
 كؤلمت ىتلا صئاصخلا هذه نم ءىشل ىرتفأ ةحتافلا ىف (ليقب) ةمتاخلا

 ًاقلعت ءاهراطقأ نم سفنلاب طيحت ةيمااقروطل دنع 00 «ةعور.زاجعإلاب

 نيب امل كلذ لك مأ قطنلا يف ىلاوتت فورحو عومسم توص وه ثيح نم ظفللاب
 . ؟بيجعلا قاستالا نم ظافلألا يناعم

 ثيح نم لضافتت ال ظافلألا نأ «ًالاجم كشلل عدي ال ًاحاضتا ًاذإ حضتا دقف
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 يف ءاهفالخو ةليضفلا نآو .ةدرفم ملك يه ثيح نم الو «ةدرجم ظافلأ يه

 حيرصب هل قلعت ال امم «.كلذ هبشأ امو ءاهيلت يتلا ىنعمل ةظفللا ىنعم ةمءالم
 , "20(ظنللا

 يناعملا يملع ثحابمل ديعقتلاو ريظنتلا ىلع رهاقلا دبع ةردق عمو :ًاسداس

 هليلحت كلذ نم «عتمملا يغالبلا ليلحتلا يف ًاعئار ًابولسأ كلتما دقف «نايبلاو

 :لوقي ءاهيلع بقعيو اهدروي ثيح «يزابلا ةفص يف ساون يبأ تايبأل عئارلا
 ام ذيكأتب ةيانعلا لضفو «هيبشتلا يف ءاصقتسالا طرف ىلع نوكي نأ هقح اممو»

 : يزابلا ةفص يف ساون يبأ لوق هب ئدب

 ارمحأ قيقع نم ًاضيق ناصف ارأثأ ام اذإ هينيع دا ك

 ارسعأ ٌفكب ميجلاةفطعك ارسنم يدهت ًءايلع ٍةماه يف

 وهو هؤدبم وه يذلا لوألا «ءناطخ ميجلاو «ميجلاب راقنملا هبشي نأ دارأ

 امك ٌقيرعت اهلف لصوت مل اذإو ءراسيلا ىلإ بهذي يذلا وهو يناثلاو «ىلعألا
 ةفطعك) :لاق كلذك ناك املف ءطقف ىلعألا ّطخلا هبشُي امنإ راقنملاو .ىفخيال

 ميج نأل ءرسعأ فكب اهلعج نأب ققد هنإ مث «(ميجلاك) لقي ملو «(ميجلا

 روصقم هبشلا نأ دكؤي نأ دارأ مث «نميألا ميج نم راقنملاب هبشأ اولاق رسعألا

 :لاقف «ميجلا لكش نم ىلعألا طخلا ىلع

 ارو هاف ىلإ ًانيعاهدازول اركف ٍلقعب اهيف نم لوقي
 ارفعج تناك ميجلاب تلصتاف

 ءاهقيرعت نود ميجلا نم لوألا طخلا ىلإ هيبشتلا يف دمع هنأ ًانايع كارأف

 لصولا نأل .حضاوف هيبشتلا نم هجارخإو قيرعتلا رمأ امأ «لفسألا طخلا نودو

 هنإف «ءلصولا عم هنم دبال ناك نإو وهف يناثلا طخلا امأو ءًالصأ قيرعتلا طقسُي

 اذه نأ نيب دقف (ميجلاب تلصتاف) :لاق مث (ارو ءاف ىلإ ًانيع اهداز ول) :لاق اذإ

 هذه ٌةدايز تناك ثيح نم «هيبشتلا يف هدصق نم ًاضيأ جراخ يناثلا طخلا

 ينعي (ميجلاب) هلوق نوكي نأ يغبنيو ءهثودح يف ببسلا يه اهلصوو فورحلا

 )١( ص ءركاش دمحم دومحم قيقحت ءزاجعإلا لئالد باتك )15 -55(.
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 لقعب اهيف نم لوقي) :لاق ةقدلا هذه لجألو «ميجلا نم ةروكذملا ةفطعلاب
 كف ليصف ىلإ هع ةيسعلاب نأ ىنلعةيتو «ل رك انآ دازآ امل كيه كد
 . "”(نايبلا مامت ىلع هنيعتسيو .هلقع عجاري نم ةركف هركف نوكي نأو

 :هبتك يف رهاقلا دبع خيشلا اهلوانت يتلا رومألا نم ةلمج هذهو :ًاعباس

 اهنيب زيمو .ةددحم تافيرعت تاحلطصملا نم ًاريثك رهاقلا دبع ىطعأ - ١

 «تاحلطصملا كلت نيب ةلصلا نيبو «ةغالبلا يف ىرخألا تاحلطصملا نيبو

 ىف ةراعتسالا امأ» :لاق ثيح «هيبشتلاب ةراعتسالا ةلص نع هثيدح كلذ نم

 اميف يرجي سايقلاو « سايق هيبشتلاو «ليثمتلا نم طمنو «هيبشتلا نم برض
 عامسألا ال «ناهذألاو ماهفألا هيف ىتفتسُتو .«لوقعلا هكردتو .بولقلا هيعت

 . 2(ناذآلاو

 ماع هيبشتلا ملعاف ..» :لاقف «ليثمتلاو هيبشتلا نيب رهاقلا دبع قرف - ؟

 يف لوقت تنأف «ًاليثمت هيبشت لك سيلو «هيبشت ليثمت لكف .هنم صخأ ليثمتلاو

 : ميطخلا نب سيق لوق

 ارّون نيح ٍةيحالُم دوقنعك ىري نمل ايرثلا حبصلا يف حال دقو

 . "0(ليثمت وه لوقت الو « نسح هيبشت هنإ

 عمجأ دق» :لاقف «ةيانكلاو زاجملا ةغالب نع رهاقلا دبع خيشلا ثدحت ” 

 «حيرصتلا نم عقوأ ضيرعتلا نأو «حاصفإلا نم غلبأ ةيانكلا نأ ىلع عيمجلا

 . 170(ةقيقحلا نم غلبأ ًادبأ زاجملا نأو .ًالضفو ةيزم ةراعتسالل نأو

 ىلع هيبشتلا ىف تدز ىتم كنإ» :لاقف «هيبشتلا ليصفت نع ثدحت - 5

 «بيكرتلاو ليصفتلا ىف تلخد دقف «ةدحاو ٍةهج وأ ءٍدحاو بفصو ةاعارم

 )١( ص «.ةغالبلا رارسأ باتك )١57 - 154(.

 )5١(. ص «ءةغالبلا رارسأ باتك (؟)

 .(88 )84  ص ءةغالبلا رارسأ باتك (5)

 )70١(. ص ءركاش دمحم دومحم قيقحت ءزاجعإلا لئالد باتك (:؟)
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 يف ةروصلا بسحب «لضفلا يف لزانملا فلتخت مث «ليصافتلا باب تحتفو
 . '7(دهجلا نود وفعلاب كاضر وأ ءءاصقتسالا ةوق كدافنتسا

 يتلا «ةسدقملا ةيهلإلا ةحفنلا وهو ركفلل هتراثإ ةيزم هيبشتلا ليصفتب ىفكو
 تاهيبشتلا امأو «ةيدرفلا مهقورفو مهتراهم نيبتتو «سانلا اهيف لضافتي
 اذه يف رهاقلا دبع خيشلا هلاق ام كلذ ديؤيو «سانلا ماهفأ اهيف يوتستف ةلمجملا

 دجت كنإو «ليصفتلا نم سوفنلا ىلإ قبسأ ًادبأ ةلمجلا نأ ملعن انإ) :ددصلا

 فصولا لوألا رظنلاب ىرت كنكلو «ليصفتلا ىلإ ةهيدبلاب لصت ال اهسفن ةيؤرلا
 عقي ليصفتلا كاردإبو . . .رظنلا ةداعإ دنع ليصفتلاب ىرت مث «ةلمجلا ىلع

 اهيف يوتستف لمجلا امأف ءاذكهو .عماسو عماسو ءءارو ِءار نيب لضافتلا

 يقتني نمك «هقوذت وأ هعمستو هارت ام ليصفت كاردإ يف كنأ ملعت مث .مادقألا

 كّمهي ال نيح كنإف هب طلتخا دق امم ءىشلا زيمي نمكو ؛ةلمج نيب نم ءىشلا

 نو ا اب لا ةحب عا اذا وج اقر وب اق وللا ركل نوع ارم" :لييسففلا
 :كتذك تلقلا ىف: الاف« ةماحلا هاتي امما ءافارجم ىرعتس اكو دهاملا
 دجتو + لو رطاخلا يف عقتو «ماهوألا ىلإ فيس ىلا يمه ًادبأ لمجلا دجت

 ٍةناعتساو «ةّيورلل لامعإ دعب الإ رضحت ال اهارتو ءاهنيب اميف ةرومغم ليصافتلا
 هتبترمو .فصولا ناكم بسحب ركفلا ىلإ ةجاحلا ىف لاحلا توافتيو «ركذتلاب
 جاجا فذاك :بايستتلا ىف لغرف بلك« ضل هليبو ةلاطعتلا لجن م
 . ”«(دشأ لهمتلاو لمأتلا ىلإ ُدقفلاو «رثكأ رّكذتلاو فقوتلا ىلإ

 «مالكلا يف حوضولاو نايبلا ةيضق هللا همحر  رهاقلا دبع خيشلا شقان - ©

 ناك ام) :مهلوقب اودارأ امنإف ١ :لاق امم ناكف «ةشقانم ريخ اهلوح راثي امو

 بيترت يف ملكتملا دهتجي نأ (كعمس ىلإ هظفل نم قبسأ كبلق ىلإ هانعم
 ملو «ةنابإلا نود قاعو «ةلالدلاب لخأ ام لك نم هتنايصو هبيذهتو ءظفللا

 ةماعلا هب ملكتيو «نايبصلا هعجارتي ام لثم ءًالْفُع ناك ام مالكلا ريخ نأ اوديري
 نم نوكي ام غلبأ ىلعو «نايبلا ةياغ يف مالكلا ناك اذإ سيلو اذه «!قوسلا يف

 )١( ص «ةغالبلا رارسأ باتك )١55(.

 )0( «ةغالبلا رارسأ باتك ص)١47(.
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 ةفيرشلا يناعملا نإف ءًافيطل ىنعملا ناك اذإ ةركفلا نع كاذ كانغأ ءحوضولا

 . "7(قباس ىلإ لات درو «لوأ ىلع ٍناث ءانب نم اهيف دب ال ةفيطللا

 ءمهل نآرقلا يدحت مامأ برعلا زجعب رقأو ءزاجعإلا نع ثدحت :ًانماث

 ةضراعم ىلإ اودحُت نيح برعلا زجع نايب يف لوقلا نم لمج هذهو » :لاقف

 زواجتمو «ةيرشبلا ىوقلل تئاف هوعمس يذلا نأ مهملعو مهناعذإو «نآرقلا

 لاوحأ ملعب صاصتخا هل امم كلذب لصتي اميفو «نيقولخملا عرذ هل عستي يذلل

 حاضيإلا اهيف تيرحت دق ءةلمج بدألا ملعبو .مهبتارمو ءاغلبلاو ءارعشلا
 مهقيرط يفو «هبشأ ةيبرعلا ءاملع فرعب وه ءاوذح مالكلا توذحو «نييبتلاو

 . '"”(برقأ ةلمج ماهفألا ىلإو ,بهذأ

 زيزعلا دبع روتكدلا لوقي ءنايبلا تاودأ ىلع موقي هدنع زاجعإلا ةدمعو

 اهنأ ىلع ةيانكلاو هيبشتلاو ةراعتسالاو زاجملا ىلإ رظني رهاقلا دبعو » : قيتع

 ملو :لوقي اهنعو ءاهيلع ةغالبلا رودت يتلا باطقألاو .هناكرأو زاجعإلا دمع

 ناكرألاو دمعلا اهلعجو ءاهركذ الإ زاجعإلا يف لوقلا سانلا نم دحأ طاعتي

 مهارت كنإف ءزاجملاو ةراعتسالا ًاصوصخو «ةيزملاو لضفلا بجوي اميف
 (””«نودروي ام لوأو «نوركذي ام ناونع اهنولعجي

 يبطقب ًالغشنم ناك هنأ ودبيو «عيدبلا ملعل ةيرظن رهاقلا دبع عضي مل : ًاعسات

 زيزعلا دبع روتكدلا لوقي «نايبلا ملعو يناعملا ملع :امهو ءامهاوس امع مظنلا

 امهيف لواحي مل هنأ ىري رارسألاو لئالدلا :نيقباسلا هيباتكل حفصتملاو» : قيتع

 هنأ ولو «نايبلاو يناعملا يملعل ةبسنلاب لعف امك «عيدبلا ملع يف ةيرظن عضو
 ريصت نأ نيبو اهنيب لاح ًاعزوت هيف مهثحابم عزوت نم عيدبلا باحصأ ىفعأل لعف
 يف ملكت دقف كلذ عمو .نايبلاو يناعملاك ثحابملاو ملاعملا حضاو ًاملع

 «ليلعتلا نسحو «عجسلاو «سانجلا : يه عيدبلا نم ناولأ نع ةغالبلا رارسأ

 سيل تانسحملا هذه نع هثيدحو «ةغلابملاو قابطلا ىلإ ًانايحأ ةراشإلا عم

 )١( ص «ءقباسلا ردصملا )١١5 -١1779(.

 ) )0.(07/0)ص ءزاجعإلا لئالد باتك عم ةعوبطم «ةيفاشلا ةلاسرلا :رظنا
 ص ءنايبلا ملع )55(.
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 . "7«ةينايب ضارغأل وه ام ردقب ةيعيدب 0
 ثبلي الو» : هلوقب رهاقلا دبع دوهج فيض يقوش روتكدلا صخلي : ار

 امب جهوتلا ىلإ اهعفديو ةيغالبلا ثحابملا ةوذج يكْذُي نأ يناجرجلا 5 ديع
 باتكلا يف ىضمو «(ةغالبلا رارسأ)و (زاجعإلا لئالد) : هيباتك نم اهيف عضو
 ىتلاو ءانب ترم ىتلا رابجلا دبع ةركفب ًايدتهم يغالبلا نآرقلا زاجعإ رسفي لوألا
 ظفللا نسح ىنعمب ال نكلو ؛مالكلا ةحاصف ىلإ درُي زاجعإلا اذه نأ ىلإ بهذت
 ةيوحنلا بسنلاو ءادألا ىنعمب امنإو «ةينايبلا روصلا نم كلذب لصتي امو ىنعملاو

 «ىنعملا اذه ىلع ةقيقد ةلالد لدت ال ةحاصفلا ةملك نأ هتنطفب سحأو «مالكلل
 اهيلع ىنب يتلاو «ةيرعشألا ةئيب يف عيشت تناك يتلا مظنلا ةملك اهنم ًالدب راتخاف
 يوحي امو مظنلا اذه حرشي لسرتساو . نارقلا زاجعإ هباتك يف همالك ينالقابلا

 اهضعب تارابعلاو «ةرابعلا يف تاملكلا قلعت نم ةئشانلا ةيفاضإلا يناعملا نم

 نم ةصاخلا اهتايفيك اهل حبصت ثيحب « سفنلا يف اهارجم بسح اهغوصو « ضعبب
 ءرامضإلاو راهظإلاو ,فذحلاو ركذلاو ءريكنتلاو فيرعتلاو «ريخأتلاو ميدقتلا
 ٌكالحم ًاعئار ًاريوصت كلذ روصي ىضمو ءرصقلاو ديكأتلاو ءلصولاو لصفلاو
 يناعملا ملع سسؤم دعي ثيحب ءءادألاو بولسألا يف ةيفاضإلا يناعملا كلتل
 روصلل ًلامجم ًاضرع باتكلا اذه يف ضرعو .عفادم الو عزانم ريغ ةيبرعلا يف
 تاقرسلل ضرع امك «ىلقعلا وأ يمكحلا زاجملا هامس امل ًافشتكم «ةينايبلا
 نع فشكي نأ ىري مث «ةعرابلا تاتفللاو ةفيرطلا ءارآلا نم ًاريثك ًارئان ةيرعشلا
 هسح ىلجتي هيفو « (ةغالبلا رارسأ) :هباتك اهيف فلؤيف ةينايبلا روصلا قئاقد
 هذه نيب قراوفلا نيبت : ىف ةقدلا دودح دعبأ ىلإ ةيلقعلا هتقدو فهرملا قيقدلا

 ريا اس نال ملح رشات ةلبع عيضيتولك كذبوا: .٠ ايفل هنا الدو لرسلا
 . "”«ةعئار ةيلقعو ةيسفن تاليلحتب هدنع ناعفشُي امهو «يناعملا ملع لبق

 نإو «ةيدقنلا ةينفلا ةيغالبلا رهاقلا دبع ةبرجتب بطق ديس ديشي :رشع دحأ
 يف رهاقلا دبع عم فلتخن اننأ عمو» :لوقي «هيأر بسح ذخأم نم ولخت ال تناك

 .(55) ص «قيتع زيزعلا دبع .د « عيدبلا ملع 200

 . (39/97 -38075) ص .خيراتو روطت ةغالبلا (0)
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 ًادرفم ةيتوصلا ةظفللا ةميقل ماتلا هلافغإ ببسب ءهذه هتيرظن هيوحت امم ريثك
 لالظلا لفغي امك «يقيسوملا عاقيإلاب هنع انربع ام وهو «هريغ عم ًاعمتجمو
 اننإف اذه عم «ينفلا لمعلا يف ىربك ةميق اندنع اهلو «ةريثك نايحأ يف ةيلايخلا

 نأ نود  يملعلا عباطلا اهيلع  هذهك ةمهم ةيرظن ررقي نأ هتعاطتساب بجعن

 « (ةغالبلا رارسأ) هباتك امأو . باتكلا عضاوم نم ريثك يف «ينفلا هسح ذافنب لخي

 نم لخي مل هنأ عم «ةيسفن سسأ ىلع ةيغالبلا دعاوقلا ةماقإ ىلع هيف همه هجتا دقف

 . "”(يسفنلا جهنملا ىلع مالكلا دنع هنع ثدحتنسف كلذل «ينفلا جهنملا راثآ

 ةميقو ةفسلفلاب رهاقلا دبع رثأت نع نيسح هط روتكدلا لوقي :رشع انثا
 سفنأ قحب ناربتعي نيباتك رهاقلا دبع فنص» :نايبلا حرص ةماقإ يف هب مهسأ ام

 امدنعف . (زاجعإلا لئالد) و (ةغالبلا رارسأ) :امه «ىبرعلا نايبلا ىف بتك ام

 (ةراشللا انيس, نبانءهدقع يذلا لضتلا ارق فلؤملا أب مرح داك امهلرأ اره
 نم عسي الو .. .صيحمتو دقن ةسارد هسردي نأ لواحو ءًاريثك هيف ركف هنأو

 ءًاقداص ًادهج قفنأ «رهاقلا دبع قفنأ امب فرتعي نأ الإ (زاجعإلا لئالد) أرقي

 ةلمجلا يف ةماعلا وطسرأ ءارآ نيبو «يبرعلا وحنلا دعاوق نيب فيلأتلا يف ءًابصخ

 ىلإ وعدي ًاقيفوت لواح اميف رهاقلا دبع قفو دقو .لوصفلاو «بولسألاو
 رهاقلا دبعف ءًاقح يبرعلا نايبلا ساسأ عضاو وه ظحاجلا ناك اذإو . باجعإلا

 . "”(هءانب مكحأو هدعاوق عفر يذلا وه

 لصو دقو ء«هتئيب نبا ناسنإلاو ءوطسرأب رهاقلا دبع رثأت ركني نم كلانهو

 «ةيناسنإلاو ةينيدلاو ةيبرعلا مولعلا ىتش ىلإ يسابعلا رصعلا يف ةفسلفلا ريثأت
 ءرثأتلا دودح دنع فقي مل هنأ املاط ؟هريغب وأ هب رثأت ول رهاقلا دبع ىلع اذامو

 . ؟عادبإلاو فيلأتلا دح ىلإ كلذ زواجت لب

 الال ال

 «ةنماثلا ةعبطلا .ةرهاقلا «قورشلا راد )١55(. ص ء.هجهانمو هلوصأ ىبدألا دقنلا )١(

 م1008 مه 4
 «ةيملعلا ةبتكملا )79  ٠"7(« ص ء[نيسح هطل ىبرعلا نايبلا ىف ديهمت] رثنلا دقن باتك (؟0)

 ١ م /ه٠٠1١توريب
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 عبارلا ثحبملا
 يرشخمزلا :زاجعإلاو ةغالبلا يف قيبطتلا ةسردم

 ءريسفتلا مالعأ زربأ دحأ 2200ه ها/ ت) يرشخمزلا هللا راج مامإلا دعي

 هوجو يف ليواقألا نويعو «ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع فاشكلا) هريسفت دعيو
 :ةيتآلا رومألا يف هتيمهأ زاربإ نكميو ء«ميركلا نآرقلل ريسافتلا مهأ نم (ليوأتلا

 :روصع نم هالت امو هرصع يف ًاجاور ريسفتلا اذه ىقال :ًالوأ

 ةيرظن قيبطت لواح نم لوأ وهو «ةينآرقلا ةغالبلاب ةيانع ريسافتلا رثكأ وهف
 . ميركلا نآرقلل هريسفت لالخ نم يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلل مظنلا

 : نينثا نيرمأب ريسفتلا اذهل ةيجهنملا ملاعملا مهأ ديدحت نكمي :ًايناث

 ريسفت عفر يذلا وه اذهو «نآرقلا زاجعإ ثحبمو ةينآرقلا ةغالبلاب هتيانع ١
 .لجملا ءامس ىلإ فاشكلا

 ناش يذلا وه اذهو «ةلزتعملا بهذم قفاوي امب ةينآرقلا تايآلا ليوأت - ؟

 رثأ هيف رهظي فاشكلا ريسفت نم جذومن اذهو «ةيملعلا هتميق نم صقنأو «هريسفت
 كد نوم اَم رفْمَيو هي كرم نأ رِفْمَي ال هَ َّنإ 2# : ةيآلا دنع يرشخمزلا لاق :لازتعالا
 نمل كرشلا رفغي لجو زع هللا نأ تبث دق :تلق نإف» : [58 :ءاسنلا] 4215 نَمِل
 هللا لوق هجو امف «ةبوتلاب الإ رئابكلا نم كرشلا نود ام رفغي ال هنأو ءهنم بات

 0 نأ هجولا :تلق“ :4 اكو نمل َكِلَد وهام قمت وي كرش نأ فقيل هلأ 5 38 < ىلاعت

 ءمساقلا وبأ «هللا راج « يرشخمزلا يمزراوخلا دمحأ نب دمحم نب رمع نب دومحم وه قلد

 نم ةيناجرجلاب يفوتو رشخمز يف دلو «بادآلاو ةغللاو ريسفتلاو نيدلاب ملعلا ةمئأ نم
 .(198/10) «مالعألا :رظنا .(م54١1  ١٠اله - .هه78 )5539  .مزراوخ ىرق
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 هنأك 25 نَمِل # : ىلاعت هلوق ىلإ نيهجوم ًاعيمج تبثملاو يفنملا لعفلا نوكي
 نأ ىلع «كرشلا نود ام ءاشي نمل رفغيو «كرشلا ءاشي نمل رفغي ال هللا نإ :ليق

 . "”(بات نم يناثلابو .بتي مل نم لوألاب دارملا

 نود ام رفغي ال هنأو» : يرشخمزلا لوق ىلع نايلع دمحم خيشلا قلع دقو

 ةنسلا لهأ دنع امأو «ةلزتعملا دنع اذه» :هلوقب .«ةبوتلاب الإ رئابكلا نم كرشلا

 . ''”(لضفلا درجمبو «ةعافشلابو  ةبوتلاب يأ اهب رفغتف

 : ةينآرقلا ةغالبلاب ىرشخمزلا ةيانع :ًاثلاث

 لخدملا وه اهكاردإ لعجو «ةيانع اميأ ةينآرقلا ةغالبلاب يرشخمزلا ينع
 هذه ىلع لدأ الو «ميركلا نآرقلاب ةلثمتملا - كلي - يبنلا ةزجعم مهفل يقيقحلا
 «حئارقلا رمغي امب مولعلا ًالمأ نإ مث» :فاشكلا ةبطخ يف هلوق نم ةيانعلا

 ءاهكلس فطلي تكن بئارغ نم «حراوقلا بابلألا رهبي امب اهضهنأو
 ةلاجإو «هيطاعتل متي ال يذلا ريسفتلا ملع ءاهكلس قدي رارسأ تاعدوتسمو

 نإو هيقفلاف . (نآرقلا مظن) باتك يف ظحاجلا ركذ امك ءملع يذ لك هيف رظنلا
 يف ايندلا لهأ زب نإو ملكتملاو «ماكحألاو ىواتفلا ملع يف نارقألا ىلع زرب

 ءظفحأ "”ةيرقلا نبا نم ناك نإو رابخألاو صصقلا ظفاحو «مالكلا ةعانص
 نم ىحنأ ناك نإو يوحنلاو .ظعوأ يرصبلا نسحلا نم ناك نإو ظعاولاو

 كولسل مهنم دحأ ىدصتي ال «هييحل ةوقب تاغللا كلع نإو يوغللاو «هيوبيس
 يف عرب دق لجر الإ «قئاقحلا كلت نم ءيش ىلع صوغي الو «قئارطلا كلت

 امهدايترا يف لهمتو «نايبلا ملعو يناعملا ملع امهو «نآرقلاب نيصتخم نيملع

 ةفرعم يف ةمه امهناظم عبتت ىلع هتثعبو «ةنمزأ امهنع ريقنتلا يف بعتو «ةنوآ

 )١( «دمحأ نيسح ىفطصم حيحصتب «يرشخمزلل فاشكلا ريسفت ١9/5١19 -010(.

 فاشكلا عم ةعوبطم .«فاشكلا ريسفت ىلع يقوزرملا نايلع دمحم خيشلا ةيشاح (؟)

 .(ه9/1١)

 «لثملا هب برضي بيطخ ءرهدلا ءاغلب دحأ يلالهلا ةرارز نب سيق نب ديز نب بويأ وه ()
 (ه 45) ةنس ثعشألا نبا ةنتف يف جاجحلا هلتق «همأ ةيرقلاو «ةيرقلا نبا نم غلبأ :لاقي

 . (9//71) «يلكرزلل «مالعألا :رظنا
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 ًاذخآ نوكي نأ دعب هللا لوسر ةزجعم حاضيتسا ىلع صرحو هللا ةجح فئاطل

 «تاعلاطملا ريثك ءظفحو قيقحت :نيرمأ نيب ًاعماج .ظحب مولعلا رئاس نم

 ملع يف ًاسراف هيلع درو درو «هيلإ عجّرو انامز عجر دق «تاعجارملا ليوط

 ءاهداقنم ةعيبطلا لسرتسم كلذ عم ناكو «باتكلا ةلمح يف ًامدقتم «بارعإلا

 ًاهبتنم ءاهنأش فطل نإو ةحملل ًاكارد «ءسفنلا ناظقي ءاهداقو ةحيرقلا لعتشم

 ةيارد اذ ًافرصتم ءًايفاج ًاظيلغ الو «ًايساج ًازك ال ءاهناكم يفخ نإو ةزمرلا ىلع
 فيك مل دقو“ «ركفلا تائب حيقلتي نطير ريغ ًاضاترم «رشلاو مظنلا بيلاسأب
 يف عقوو «هقياضم ىلإ عفد املاط «فصريو مظني فيكو .«فلؤيو مالكلا بتري
 . 0(هقلازمو هضحادم

 يه امنإو «ينآرقلا صنلا ىلع ًامحقم ًاملع تسيل ةغالبلا نأ حضو اذهبو

 تفرحناو «ةلاسرلا دهع نم سانلا دعابت نأ دعب صنلا اذهل حاضيإ ةليسو
 .قاوذألاو تاكلملا

 : يغالبلا بناجلا اهيف رهظي فاشكلا ريسفت نم جذامن :ًاعبار

 ىف لازتعالا ةهجو زربي يرشخمزلا ريسفت ةت نم ًاجذومن ًاقباس انمدق نأ دعب

 ريسفتلا كلذ يف ةيغالبلا ةيحانلا زربت ىرخأ جذامن ضرعن نأ دون «هريسفت
 : يه هذهو 0

 ىّدُه هِي بِراَل بتكلا َكِلَد © ملا» : ىلاعت هلوق ريسفت يف ءاج -
 ًأدتبم ربخ هنأل , عفرلا (نيقتملل ىده) لحمو» :[” - ١ :رقبلا] 2

 مدقملا فرظلا لعج اذإ ًادتبم وأ «كلذل (هيف بير ال) عم ربخ وأ «فوذحم

 «فرظلا وأ ةراشإلا ىنعم هيف لماعلاو «لاحلا ىلع بصني نأ زوجيو «هنع ًاربخ

 نأو ءًاحفص لاحملا هذه نع برضي نأ «ةغالبلا يف ًاقرع خسرأ وه يذلاو
 ةلقتسم مجعملا فورح نم ةفئاط وأ ءاهسأرب ةلمج (ملآ) هلوق نإ :لاقي
 (نيقتملل ىده) و .ةثلاث (هيف بير ال) و .ةيناث ةلمج (باتكلا كلذ) و .اهسفنب
 ءيج ثيح .مظنلا نسح بجومو «ةغالبلا لصفم اهبيترتب بيصأ دقو .ةعبار

 .(س  ن/١) فاشكلا ريسفت )١(

 ليا

 سَ



 قنعب اهضعب ًاذخآ ةيخآتم اهئيجمل كلذو «قسن فرح ريغ نم اذكه ةقسانتم اهب

 نايب .ةعبارلاو ةثلاثلا ىلإ ارج ملهو ءاهل ةقنتعم ئلوألاب ةدحتم ةيناثلاف « ضعب

 توعنملا باتكلا هنأب هيلإ ريشأ مث «هب ىدحتملا مالكلا هنأ ىلع ًالوأ هبن هنأ كلذ
 نأ هنع ىفن مث .هداضعأ نم ًادشو «يدحتلا ةهجل ًاريرقت ناكف .لامكلا ةياغب

 لمكأ لامك ال هنأل «هلامكب ًاليجستو ةداهش ناكف «بيرلا نم فرط هب ثبشتي

 :ءاملعلا ضعبل ليقو . ةهبشلاو لطابلل امم صقنأ صقن الو «نيقيلاو قحلل امم

 مث .ًاحاضتفا لءاضتت ةهبش يفو ءًاحاضتا رتخبتت ةجح يف :لاق ؟كتذل ميف

 ءهلوح كشلا موحي ال ًانيقي هنوك كلذب ررقف .(نيقتملل ىده) هنأب هنع ربخأ
 نم ةدحاو لك لخت مل مث .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأيال اقحو

 ةتكن نم «يرسلا مظنلا اذه تمظنو «قينألا بيترتلا اذه تبتر نأ دعب «عبرألا

 يفو .هقشرأو هجو فطلأب ضرغلا ىلإ زمرلاو فذحلا ىلوألا يفف «ةلازج تاذ

 . '72نيقتملا ركذ ىف زاجيإلاو ءًاركنم هداريإو ء(داه) :وه يذلا فصولا

 ىلإ هيعسو «يغالبلا قوذتلاو ليلحتلا يف يرشخمزلا ةردق زربي صنلا اذهو
 . ةينآرقلا تايالا مظن يف ةيوضعلا ةدحولاو كسامتلا نايب

 ريسفت يف كلذو «ليثمتلاو ةراعتسالا : هيمسقب زاحملا نع ثيدح ءاجو  ؟

 ُباَدَع ْمُهَلَو ٌهَوَتنِع ٌمِهِرَصَبأ َكَعَو ٌمِهِعْمَس َلَعَو َحهبوُلُ َلَع ُهَلآ َمَتَح # :ىلاعت هلوق
 نم قائثيتسالا يف نأل .ناوخأ متكلاو متخلا» :لوقي «[7 :ةرقبلا] 4 ٌيِظَع

 .هيلع علطي الو هيلإ لصوتي الثل «هيطغتو هل ًامتك هيلع متاخلا برضب ءيشلا

 ءىشلا ىلع لمتشي امل ءانبلا اذهو «هاطغ اذإ هاشغ نم ةلاعف «ءاطغلا :ةواشغلاو

 .ةمامعلاو ةباصعلاك

 . ؟راصبألا ةيشغتو عامسألاو بولقلا ىلع متخلا ىنعم ام :تلق نإف

 ءزاجملا باب نم وه امنإو «ةقيقحلا ىلع مث ةيشغت الو متخ ال :ٌتلق

 )١( ءفاشكلا ريسفت )١/37-75”7(.

١7 

 هلا
 ولاربلسازغ



 نأف ةراعتسالا امأ .ليثمتلاو ةراعتسالا :امهو هيعون الك نم نوكي نأ لمتحيو

 لبق نم ءاهرئامض ىلإ صلخي الو ءاهيف ذفني ال قحلا نأل مهبولق لعجت
 نع وبنتو هجمت اهنأل مهعامسأو «هداقتعاو هلوبق نع مهرابكتساو هنع مهضارعإ

 اهنأل مهراصبأو «متخلاب اهنم قثوتسم اهنأك هعامتسا فاعتو هيلإ ءاغصإلا
 نيربتعملا نيعأ اهيلتجت امك ةبوصنملا هلئالدو ةضورعملا هللا تايآ ىلتجتال

 . كاردإلا نيبو اهنيب ليحو «تبجحو اهيلع ىطغ امنأك «ةيرصقسملا

 ىتلا ةينيدلا ضارغألا يف اهب اوعفنتسي مل ثيح لثمت نأف :ليثمتلا امأو

 متخلاب اهب عافنتسالا نيبو اهنيب باجح برض ءايشأب ءاهلجأ نم اوقلخو اهوفلك
 10مل

 مص 2س ام ةودد مما هم اس هل ف

 امه ئَدُهْلابَهََلَصل اورتَشأ َنيِذَلا َكِيَلْوُأ # : ىلاعت هلوق ريسفت ىف تءاجو - ١
 اهم هده غالبا لئانسم, [157 :ةرقنلا7 4: كنلتيم ذاك 3 2

 هيلع اهرايتخا :ىدهلاب ةلالضلا ءارتشا ىنعمو» :يرشخمزلا لوقي ءةراعتسالا

 .رخآ ذخأو لدب ءاطعإ هيف ءارتشالا نأل «ةراعتسالا ليبس ىلع «هب اهلادبتساو

 : هنمو

 اردزدلا تامهفاوتا اهاقلاكيو' "انوا انياو حفلا 0 لا

 ارعصتت ذإ ملسلا قرشتا انك“ ٠ اريح ارمُع نشعلا لوطلالو

 ريغل نوهقفت) :ليئارسإ ينب هب بيعي اميف لجو زع هللا لاق :بهو نعو
 ؛ ةرسألا لمس اهدلا كوطاحتو» لونملا ويقل مله ووذلا

 . ؟ىده ىلع اوناك امو «ىدهلاب ةلالضلا اورتشا فيك :ّتلق نإف

 ىلإ هوكرت اذإف .مهيديأ يف هنأك مهل هضارعإو هنم مهنكمتل اولعج :ُتلق

 رطف يتلا هللا ةرطف وه ميقلا نيدلا نألو «هب اهولدبتساو ءهولطع دقف ةلالضلا

 . "”(ةرطفلا فالخ لدبتسم وهف لض نم لكف ءاهيلع سانلا

 كلذ نعي لفعل «تاءارقلا اهيخاام اركاذو .ةيآلا كادرقم اجرا فيضيو

 )١( «قباسلا ردصملا )١/58 -55(.

 «قباسلا ردصملا (؟) )59/1١-7١(.

 يلب سنع <"



 روجلا ةلالضلاو» :لوقي «يزاجملا دانسإلا هيمسيو .ىلقعلا زاجملا ركذ ىلإ

 ريعتساف «هقفن '"'”ص يرد لضو «هلزنم لض :لاقي .ءادتهالا دقفو دصقلا نع
 كلذلو «لاملا سأر ىلع لضفلا : حبرلاو .نيدلا يف باوصلا نع باهذلل

 ىلع اذهلو . هلضف اذإ .ضعب ىلع هدلو ضعب فشأ :كلوق نم «فشلا : يمس
 ةقانو .حبرلل يرتشيو عيبي يذلا وهو «رجاتلا ةعانص : ةراجتلاو .فش اذه

 .اهسفن عيبت اهنمسو اهنسح نم اهنأك :ةرجات

 . ؟اهباحصأل وهو «ةراجتلا ىلإ نارسخلا دنسأ فيك :ّتلق نإف

 يذلاب سبلتي ءيش ىلإ لعفلا دنسي نأ وهو . يزاجملا دانسإلا نم وه :ٌتلق
 . نيرتشملاب ةراجتلا تسبلت امك .هل ةقيقحلا يف وه

 دانسإلا ىلع «كتيراج ترسخو كدبع حبر : حصي له :ٌتلق نإف

 . ؟يزاجملا

 . لاحلا تلد اذإ معن :ٌتلق

 لاح مقت مل نإ « مادقملا ديرت تنأو ًادسأ تيأر :ةحص يف طرشلا كلذكو
 . '"”(حصي مل ةلاد

 ةيآلا هذه يف ةدراولا ةراعتسالا يف حيشرتلا ركذ ىلإ كلذ دعب لقتني
 : لوقي .هتلئافو

 «لادبتسالا ىنعم يف ًازاجم عقو ىدهلاب ةلالضلا ءارش نأ به :َتلق نإف»
 . ةقيقحلا ىلع ةعيابم مث نأك ؟ةراجتلاو حبرلا ركذ ىنعم امف

 نأ وهو ءايلعلا ةورذلا زاجملاب غلبت يتلا ةعيدبلا ةعنصلا نم اذه :ٌثلق
 رت مل نقحالت اذإ ءتاوخأو اهل لاكشأب ىفقت مث ءزاجملا قاسم ةملك قاست

 .كلذ هابشأو عوبريلاو ةرأفلا دلو :صردلا )١(

 )7١/١(. .قباسلا ردصملا (؟)

 ارح

 ل



 . '"”(حشرملا زاجملا وهو ءًاقنورو ءام رثكأو ةجابيد هنم نسحأ ًامالك

 وبلا كونو كلادوإ :لوقي «كرعلا 7 دكتوم يبا ان لا بويع

 امور كلذ اوحشر مث ءرامحلاك هولعج نإو .ًالطخ هبلق ينذأ نأك :ديلبلا يف

 اليثمت ةدالبلا اولثميل «لطخلا امهل اوعداو نينذأ هبلقل اوعداف «ةدالبلا قيقحتل

 :هوحنو .ةنياعم ةدهاشم رامحلا ةدالبب اهقحلي

 يردص: هل شاَجَسيركو يف سمعو: ”ةياد نبأ ةعوستلا ةثبيأز انبلو

 شيشعتلا ركذ هعبتأ «بارغلاب محافلا رعشلاو ءرسنلاب بيشلا هبش امل

 .ركولاو

 :همأ يف مهكاتف ضعب لوق هوحنو

 ماّركلا ناك اكن ةَملاعي تلد ْنِإو نيدرلا مآامف

 مارصتلا ليغلاب انفك امان يف عصف نانطيشلا اذ

 ىنثملا لبحلاب هئاقفان نم هانجرختسا ءاهافق ىف ناطيشلا لخد اذإ يأ

 ةطامإو اهبضغ ةلازإ يف اندهتجا «قلخلا 5200 تدرح اذإ :ديري .مكحملا

 لبحلا مث «قفنتلا هيلإ مض مث ءالوأ عيصقتلا راعتسا .اهقلخ نم ءوسي ام

 متيو لمكي امو هيخاويو هلكاشي ام هعبتأ «ءارشلا هناحبس ركذ امل كلذكف . ماوتلا

 . '"”(هتقيقحل ًاريوصتو مهراسخل ًاليثمت «هيلإ همامضناب

 ٍلَثَمَك ْمُهُلَكَم# :ىلاعت هلوق دنع لاثمألا ةدئاف ًانيبم يرشخمزلا لاقو - ؟
 4 َنوُرِصْب اَّل تمْلظ ىف ْمُهَكَرَو هروب هلا َبَهَد ُماوحاَم ٌتْءآََصَأ دله ارت َدَموَتْسَأ ىِذَل
 يف ةدايز «لثملا برضب اهبقع .مهتفص ةقيقحب ءاج امل» : 1١7 :ةرقبلا]

 لكملا ءاملعلا ناضحتساو «لاثمألا برغلا:ثرضلو «ةنايبلل ًاميمعتو ءنشكلا
 نع راتسألا عفرو «يناعملا تايبخ زاربإ يف يفخلاب سيل نأش ءرئاظنلاو

 ضرعم يف مهوتملاو «ققحملا ةروص يف ليختملا كيرت ىتح «قئاقحلا
 ةروسل عمقو «دلألا مصخلل تيكبت هيفو ءدهاشم هنأك بئاغلاو «نقيتملا

 :هسفن قئاشلا ردنضملا )١(:

 .(971- )1١/ 1٠١ .فاشكلا ريسفت (؟)

١77 

 هل
 ل



 تشفو «هلاثمأ هبتك رئاس يفو «نيبملا هباتك يف هللا رثكأ ام رمألو «يبألا حماجلا

 :ىلاعت هللا لاق .ءامكحلاو راندا مالكو . - يي - هللا لوسر مالك يف

 ع :توكملا] © َنرتلكلا لإ هلَقَعَي امو نال اهي لتمالا كلزَيَو ©

 .7«لاقمألا ةروس ليختتالا روس نمو

 : لوقي «ةيآآلا هذه يف لثملا للحيف يضمي «لائمألا ةدئافل هنايبت دعبو 0

 لثم امو «# ارت َدّيْوَتْسا ىِدَلأ ٍِلَكَمُك ْحُهُنَبَم8 :ىنعم ام :َتلق نإف»
 . ؟هبحاصب نيلثملا دحأ هبش ىتح كاران َديوَنْسأ ىِذَلا 8# لثمو «نيقفانملا

 .ةصقلا وأ ةفصلا وأ لاحلل «مادقملل دسألا ةراعتسا لثملا ريعتسا دق :ٌّتلق

 يذلا لاحك نأشلا ةبيجعلا مهلاح :ليق هنأك «ةبارغ اهيفو نأش اهل ناك اذإ

 ا دقوتسا

 ضعب ركذيو «ًايغالبو ًايوغل اهليلحتو ةيآلا ريسفت يف يضمي كلذ بقع

 . ؟دقوتسملا لاحب مهلاح تهبش ميف :َتلق نإف»

 .ةريح يف اوطروتو «ةملظ يف اوطبخ ةءاضإلا بغ مهنأ يف :ٌتلق

 ىف طباخ رئاح الإ ًادبأ وه لهو ؟قفانملا لاح يف ةءاضإلا نيأو :َتلق نإف
 . ؟رفكلا ءاملظ

 ىلع ةارجملا ةملكلاب عافتنالا نم ًاليلق هب اوؤاضتسا ام دارملا :ُتلق

 ىلإ مهب يمرت ينلا قافنلا ةملظ ةملكلا هذه رونب مهتءاضتسا ءاروو ءمهتنسلأ

 رونب هللا باهذب هبشي نأ زوجيو .دمرسلا باقعلا ةملظو .هللا طخس ةملظ

 هب اومستاو « نينمؤملا نيب ب هب اوحضتفا امو «مهرارسأ ىلع هللا عالطا دقوتسملا

 .[18 :ةرقبلا] تيم كيش ط : هلوقل ٠ عبطلا داري نأ هجوألاو . قافنلا ةمس نم

 .ىدهلاب ةلالضلا اورتشا مهنأب اوفصو امل مهنأ وهو :رخآ ريسفت ةيالا يفو

 )9/7/١(. «قباسلا ردصملا )١(

 .(9/؟/١) «قباسلا ردصملا (؟)

 نين

 سَ



 لوح ام ةئيضملا رانلاب «هوعاب يذلا مهاده لثميل «ليثمتلا اذهب كلذ بقع

 مهرونب هللا باهذب .مهبولق ىلع اهب عبطو اهورتشا يتلا ةلالضلاو ءدقوتسملا
 نكلو «ةميلس مهساوح تناك .ميظعتلل رانلا ريكنتو «تاملظلا يف مهايإ هكرتو

 نأو «مهتنسلأ هب اوقطني نأ اوبأو ءمهعماسم قحلا ىلإ ةخاصإلا نع اودس امل

 يتلا اهانب تضفتناو «مهرعاشم تفيأ امنأك اولعج «مهنويعب اورصبتيو اورظني

 :هلوقك «كاردإلاو ساسحإلل اهيلع تينب

 اوكذأ مهددع ووش كرك نإو» "هه اثيركأ ريع ازيعمش اذإ م
 انت زي ل

 عيمس هه سامع مصأ

 ٌديرأ نيح هللا قلخ ٌممسسَأو ٌةّديرأ ال يذلا ءيشلا نع مصأ

 انت نحل

 «'”راخفلا موي رخفلاو دوجلا نع ةفيففاو ا ردح حفع ٌتممصأف

 «هيبشتلا باب نم ةيآلا نأ ًاررقم «ةراعتسالاو هيبشتلا نيب قرفلل ضرعي مث
 :لوقي «ةراعتسالاو هيبشتلا نيب زييمتلل رعشلاو رثنلا نم ةلثمأ كلذل ًادشاحو

 . ؟نايبلا ءاملع دنع هتقيرط فيك :َّتلق نإف»

 اذه نأ الإ ءءايخسألل روحبو «ناعجشلل (ثويل مه) : مهلوق ةقيرط :ُتلق

 تافصلاو ءامسألا ىف ةراعتسالا تءاج دقو «ءامسألا ىف كاذو «تافصلا ىف

 ءمكامألا امو رحلا نع امه كيقلو «انربل تيارت لوقت هيج لانقألاو
 . قحلا ءاضأو

 . ؟ةراعتسا ةيآلا يف ام ىمسي له :ّتلق نإف

 نأل ؛ ةراعتسا ال ًاغيلب ًاهيبشت هتيمست ىلع نوققحملاو . هيف فلتخم :ٌّتلق
 ركذ ىوطُي ثيح قلطت امنإ ةراعتسالاو .نوقفانملا مهو روكذم هل راعتسملا

 لوقنملاو هنع لوقنملا هب دارُي نأل ًاحلاص هنع ًاولخ مالكلا لعجيو «هل راعتسملا
 :ريهز لوقك «مالكلا ىوحف وأ لاحلا ةلالد الول «هيلإ

 ١١( «فاشكلا ريسفت )١/ه8ا95-1(.

 يلي سنع <"



 علقت م ةراسصكعلا دك هلل: . تدقق البلا يكاش نسا دن
 نع نوبرضيو «هيبشتلا نوسانتي مهنأك «مهنم ةرحسلا نيقلفمل | ىرت مث نمو

 :مامت وبأ لاق «ًاحفص همهوت

 داما نق صف جس نادي . ةويكيسلا حلي ينج ةاليصاو

 : مهضعبو

 لعق لامك نيرا خش هين امر ملام وقأ نأ اويرحت ذل
 قلستأف ءأدتبملا فذحب ةلمجلا نع مهركذ ىوط :لوقي نأ لئاقل سيلو

 بطاخي نم لوق هريظن «هب قوطنملا مكح يف هنأل «ةراعتسا هتيمست ىلإ كلذب

 نتكابملا يقع ودم يمة . يان تاووحلا" شو قينع ذأ

 نع وأ «هوعاب نأ دعب ىدهلا ىلإ نودوعي ال مهنأ (نوعجري ال) ىنعمو

 نيريحتملا ةلزنمب مهنأ دارأ وأ «عبطلاب مهيلع ًاليجست ءاهورتشا نأ دعب ةلالضلا

 ؟نورخأتي مأ نومدقتيأ نوردي الو «نوحربي ال مهناكم يف نيدماج اوقب نيذلا

 , 270(؟هنم اوؤدتبا ثيح ىلإ نوعجري فيكو

 لت نع ةدج ول روك نأ كرما دو ٍِ :ةيآلا دنع يرشخمرزلا لاقو عه

 همسه هلمهكلا هلاتسآو تملا نكح ناهي وده هَ نم وجت اَنْ
 َمْكَنَم ِتيآلا مُكحَل ُهَّلأ ْتْرَبُي كِلَدَك َتَقَرَحَأَف لان ِهِيِف ٌراَصْعِإ آَهَباَصَآ
 : ىتأي ام [177 :ةرقبلا] * َوُرْكَفَتَت

 هلا :لاق مث © ٍباَنَْعَأَو ٍلِخَن نم ُهَنَج» :لاق فيك :َتلق نإف»

 . ؟ 4 ِتّررمَتلا لك
 امهصخ ءعفانم اهرثكأو ءرجشلا مركأ اناك امل بانعألاو ليخنلا :ُتلق

 امهل ًابيلغت  راجشألا رئاس ىلع ةيوتحم تناك نإو  امهنم ةنجلا لعجو ءركذلاب

 هذه ىلع نوقلطي نويغالبلاو .""”تارمثلا لك ركذ امهفدرأ مث ءامهريغ ىلع

 نم اهيف

 )١( ءفاشكلا ريسفت )5/١/ا -78(.

 )91١5/1١(. .قباسلا ردصملا (0)

 هل
 هيلاري لسازغ



 نأشب ةيانعلل كلذو (صاخلا دعب ماعلا ركذ) حلطصم نيريبعتلا نم ةقيرطلا
 . بانطإلا ثحابم نم وهو «نيترم ركذ هنأكف صاخلا

 هبل نَعَو رقم دس نإ ولاَ تريلا قة َس مل عيس دع » :ىلاعت هلوق دنع لاق - 5 هيض اس
 # َقيِرَكْلا تباَدَع اوُفَوُذ ُلوُقَتَو ّْقَح ٍرْيَعِب ةييلألا ْمُهَلَْكَو أوُلاَق ام ُبْئكَتَس

 (بتكتس) :لاق مث (هللا عمس دقل) :لاق فيك :َتلق نإف» : ١18١[ :نارمع لآ]

 . ؟انبتك دقلو :ليق الهو

 ةهج ىلع (بتكنس) :لاق مث ؛ .مسقلاب ادكؤم ًالوأ عامسلا دوجو ركذ :ُثلق

 «ءايبنألا مهلتق انتوفي نل 2 .هنيودتو هتابثإ ًادبأ انتوفي نل ىنعمب ءديعولا
 سيل اذه نأبو .ناوخأ مظعلا يف امهنأب ًاناذيإ هل ةنيرق ءايبنألا مهلتق لعجو
 نم نأو «قباوس هيف مهلو ءرفكلا يف ءالصأ مهنأو «مئاظعلا نم هوبكر ام لوأب

 . "7(لوقلا اذه لثم ىلع ءارتجالا هنم دعبتسي مل ءايبنألا لتق
 :ءاسنلا] كاًميِلَآ ًاَدَح َجَم نأ َنيِقِفََمْلا رسب ا :ةبآلا دنع يرشخمزلا لاقو - مع

 . "”(مهب ًامكهت (ربخأ) ناكم (رشب) عضو» :[ 8*١

 .ةيمكهتلا ةراعتسالاب نييغالبلا دنع فرعي بولسألا اذهو

 : ١[ :ةدئاملا] © ٍدوُقُحْلاَ وهو اوُنَماَء حردلا اهي 8 :ةيآلا دنع لاقو - 6

 . [1الال :ةرقبلا] © ْمِهِدْهَعي ترووُمْلَاَو # :هنمو ءهب ىفوأو دهعلاب ىفو لاقيلا
 : ةئيطحلا لاق ء«هوحنو لبحلا دقعب هبش «قثوملا دهعلا :دقعلاو
 ©9ابَركلا ُهَقوف اودشو َجانعلا اوددش مهراجل ًادقع اودقَع اذإ ٌموق

 بجاوم نم مهايإ اهمزلأو ءهدابع ىلع اهدقع يتلا هللا دوقع يهو
 كلا ةيلكتلا

 ظفل قلطأ ثيح نييغالبلا دنع ةيحيرصتلا ةراعتسالاب فرعي بولسألا اذهو

 )١( «قباسلا ردصملا )١/555 -849(.

 )0( «قباسلا ردصملا )١/لالاة(.

 .ولدلا لفسأ يف دشي لبح .باتكك :جانعلا

 )5960/١(. «قباسلا ردصملا (:4)
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 ىلع لصألا يف موقت ةراعتسالاو «ةراعتسالا ليبس ىلع دهعلا ىلع دقعلا

 . انه يغالبلا حلطصملا ركذ يف يرشخمزلا حماست دقو «هيبشتلا

 112 قلاش هلؤق يمت ف ةيولاسالا هةففانو: قايظلا نع تيد ماغو
 نذل نير: ةلرفوو :ناقاةناح ورمز « يك كس نذل يصف ف خف ا قلك
 ةلص نوكي نأو ءربخ دعب ًاربخ نوكي نأ زوجيو « ةيناث ةفص (ٍريبَخ ميِكَح

 ّنأل :نسح قابط هيفو .اهليصفتو اهماكحإ هدنع نم يأ «تلصفو تمكحأل

 تايفيكب ملاع ريبخ اهحرشو اهنيب :يأ .اهلصفو ميكح اهمكحأ ىنعملا
 .)«رومألا

 هس وه سس

 ٠ - َبديعْلا لَو أَنَأَم ُدَلَو نمل نك نإ ْلُه # :ةيآلا دنع يرشخمزلا لاقو *

 :فرخزلا]  18١:هيف بانطإلاو كيرشلا يفن يف ةغلابملاو ليثمتلا ةدئاف ًائيبم

 ١ ةجحو هنودروت حيحص ناهربب تبثو كلذ 0 4 د دلو ِنَمَّيلِل نك نإ لك
 هتعاط ىلإ مكقبسأو ءدلولا كلذ مظعي نم (ُلَوَأ اَنََك) ءاهب نولدت ةحضاو

 ىلع دراو مالك اذهو «هيبأ ميظعتل كلملا دلو لجرلا مظعي امك «هل دايقنالاو

 نأو ءهيف بانطإلاو دلولا يفن يف ةغلابملا وهو «ضرغل ليثمتلاو ضرفلا ليبس
 باب يف مدقلا تابثب هسفن نع ةمجرتلا عم «ةلحمضم الإ ةهبش هب قطانلا كرتي ال
 ناكف ءاهسفن ىف لاحم ىهو دلولا ةنوئيكب ةدابعلا قلع هنأ كلذو ؛ ديحوتلا

 نعي قو فد املا ةةردكلا كه اذإ: وردم ىف وت :كيلفم الاغيم اهن:جلعملا
 .ةاهاؤت ا ورووجرلا ملبأ ىلع اههيش ْ

 يف ةيآلا وج نم ًاديفتسم .ريسفتلاب يلازتعالا هركف محقي نأ ثبلي ال هنكلو
 :لوقي ءرفكلل ًاقلاخ هللا نوكي نأ يفن يف كلذو «لازتعالا بهذم ريرقت

 بولقلا ىف رفكلل ًاقلاخ ىلاعت هللا ناك نإ :ربجملل ىلدعلا لوقي نأ هريظنو»

 ادم عمق لا نيرا اطيق لسوق يمل ءاانأق ا دمربم ا فل اكو
 ههيزنتو ءرفكلل ًاقلاخ ىلاعت هللا نوكي نأ يفن همظنو هبولسأ هل عضو امو مالكلا

 عم ءانركذ يذلا هجولا نم هيف ةغلابملا قيرط ىلع نكلو ءهسيدقتو كلذ نع

 .(*ا/ا0//؟) «فاشكلا ريسفت )١(
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 هتلاحإب ةعطاقلا ةداهشلاو «هيلإ بهاذلا ةلالضو بهذملا ةجامس ىلع ةلالدلا

 . "0(هباكترا نم زازئمشالاو رافنلا ةياغو ءهنم ةءاربلاب هسفن نع حاصفإلاو

 يرشخمزلا دهج نع ةروص يطعتل «اهانمدق « جذامن درجم هذه تناك

 ةغالبلا دعاوقل ًاقبطم نكي مل يرشخمزلاو «ةينآرقلا ةغالبلا ضرع يف هبولسأو
 ناك دقو « ئراقلل اهملعيو دعاوقلا كلت حرشي ناك امنإو « بسحو هريسفت يف

 ةيقب يف اهيلع سسؤي نأ ديري هنأل «هريسفت لوأ يف ةيغالبلا ثحابملا يف لصفي

 علطم ريسفت يف اهريغو ةراعتسالاو هيبشتلا نع هثيدح كلذ ةلثمأ نمو .ءازجألا

 ١ (؟7ةرقبلا ة

 .' ةرقبلا ةروس

 :زاحعإلاو يرشخمزلا :ًاسماخ

 كلذ نم «ةريثك عضاوم يف نآرقلا زاجعإب هريسفت يف يرشخمزلا حرص
 0 ىلاعت هلوق ريسفت دنع هلاق ام

 نأب ًاحرصم لاق [77 :ةرقبلا] 4 ودسم رش نإ مّ نود نم مُكَءآ دهس اوعذأو ولكم

 ءاهققحيو ةينادحولا تبثي امب مهيلع جتحا امل» : هلك يبنلا ةزجعم نآرقلا

 نأ مهفرعو «هحيحصتو كلذ تابثإ ىلإ قيرطلا ملعو «همدهيو كارشإلا لطبيو

 فطع ءهزييمتو هتفرعم نم هيلع معنأ ام ىلع ىطغو «هلقع رباك دقف كرشأ نم
 يف ةهبشلا ضحدي امو « - ِةِْكَي - دمحم ةوبن تابثإ يف ةجحلا وه ام كلذ ىلع

 وه مأ ؟يعدي امك هللا دنع نم وهأ نوفرعتي فيك مهارأو «ةزجعم نآرقلا نوك

 اوقوذيو .مهسفنأ اورزجي نأ ىلإ مهداشرإب ؟نوعدي امك هسفن دنع نم

 , 20(هتدلج لهأو هسنج ءانبأ مهو « مهعابط

 نم هلعجيو ءانلزنأ نود (انلزن) :ىلاعت هلوق ءيجم ببس يرشخمزلا للعيو
 :لوقي .زاجعإلا تامالع

 . ؟لازنإلا نود ليزنتلا ظفل ىلع (انلزن امم) : ليق مل : تلق نإف»

 .(475- )1١/”57 «قباسلا ردصملا :رظنا ()

 .(555- 5506 /5) قباسلا ردصملا (6)

 )457/1١(. «قباسلا ردصملا (9)
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 ناكمل هزاجم نم وهو «ميجنتلاو جيردتلا ليبس ىلع لوزنلا دارملا نأل :ٌتلق

 نم نوكي امل ًافلاخم هللا دنع نم اذه ناك ول :نولوقي اوناك مهنأ كلذو «يدحتلا
 ىلع «تايآ بغ تايآو «ةروس دعب ةروس ًاموجن اذكه لزني مل «سانلا دنع

 ءرعشلاو ةباطخلا لهأ هيلع ىرن ام نئس ىلعو .«ثداوحلا ءافكو لزاونلا بسح

 نم مهل نعي ام بسح ًائيشف ًائيشو ءًانيحف ًانيح ًاقرفم مهنم دجوي ام دوجو نم
 «ةعفد هرعش ناويد مظانلا يقلي ال ءةحناسلا تاجاحلاو «ةددجتملا لاوحألا

 ا ا ا را سا اس سا

 دمج نافل هيلع ٌلْزن اَلَوَل اورفُك َنيِذْلا َلاَدَو # : ىلاعت هللا لاق «ةدحاو ةلمج ةداعلا

 ىلع اذكه هلازنإ عقو يذلا اذه يف متبترا نإ :ليقف «[8* :ناقرفلا] * ةَدِي
 :هموجن نم ًادرف ًامجن اوملهو «هبون نم ةدحاو ةبون متنأ اوتاهف «جردتو لهم

 ىهتنمو «تيكبتلا ةياغ هذهو «تايرتفم ىتش تايآ وأ ءروسلا رغصأ نم ةروس
 . "0(للعلا ةحازإ

 رات اوُهَت وُ اوُلَعفَت نو اوُلَعفَت مل نإَف 8 : ىلاعت هلوق دنع يرشخمزلا فيضيو
 50 امل» : [؟5 :ةرقبلا] «َترفَكْلل َتّدِهأ ةَراَجْطاَو ٌساَّنلَأ اَهُدوَُو ىّل

 «هرسو هتقيقح ىلع اورثعي ىتح «هب ءاج امو « ِةَِك يبنلا رمأ نوفرعي اهنم يتلا
 رقت ادب ملكا ايجي لاو نوير ره ىل اذإد مول لاق يدل اوما دقت اعنا
 «قيدصتلا بجوو «هضحم نع قحلا حرص دقف .هنع زوجعم هنأ مكل نابو

 ةحص :ةوبنلا تابثإ ىلع ناليلد هيفو «بذك نمل دعملا باذعلا اوفاخو اونمآف

 الإ هملعي ال بيغ وهو ءاولعفي نل مهنأب رابخإلاو ءًازجعم هب ىدحتملا نوك
 , 70ه

 يف ِهِفِذقَأف ِتوباَلا يف هضم نأ © تحوي اَم َكَمَأ كلِ انيَحَوَأ ذإ :  ىلاعت هلوق دنعو
 عر

 و ياس ع لع ع د رس سرس ىف حس ودع عر م هر

 # َقِبَع ٌلَع مَنَصْنلَو ْقَم َهّبَحم كِيَلَع ُثيقلأَو مآ دعو وذم هذحأب لفلتلامبلا هلم ريل

 لإ يصعب سور 2« ىس وم ىلإ ةعجار اهلك رئامضلاو» :لاق [89 - ”8 :هط]

 .(9ا - )97/١ .دمحأ نيسح ىفطصم حيحصتب «فاشكلا ريسفت )١(

 )1١١/١(. «قياسلا ردصملا (؟)
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 كرض ام :ٌتلق .لحاسلا ىلإ ىقلملا كلذكو «توباتلا وه رحبلا يف فوذقملا

 عقو يذلا نوناقلاو «نآرقلا زاجعإ مأ وه يذلا مظنلا كيلع رفانتيف ءرئامضلا

 . '"”(رسفملا ىلع بجي ام مهأ هتاعارمو «يدحتلا هيلع

 نم ةيآ لوأ دنع كلذو «نآرقلا لثمب ءيجملا نع برعلا زجع نع ثدحتو

 ءيجملا نع مهزجع نم ذختا ثيح . «رملا# :ىلاعت هلوق يهو «ةرقبلا ةروس
 ملو» :لاقف «ريبخ ميكح ندل نم هنأو نآرقلا زاجعإ ىلع ًاليلد نآرقلا لثمب
 ءارمأ مهو «ةلواطتملا تاعجارملا دعب هلثمب اوتأي نأ نع مهتزجعم رهظت

 «بطخلا باضتقا يف لجاستلا ىلع صارحلا مهو «راوحلا ءامعزو «مالكلا

 نم - نآرقلا يأ  غلبي ملو ءزجرلاو ديصقلا يف نانتفالا ىلع نوكلاهتملاو

 «قباس لك رابغ تقشو «قطان لك ةغالب تزب يتلا غلابملا مظنلا نسحو ةلازجلا
 نيعأ حماطم ءارو عقي ملو ءءاحصفلا ىوق نم جراخلا دحلا زواجتي ملو

 .©”(ردقلاو ىوقلا قلاخ مالك هنأو ءرشبلا مالكب سيل هنأل الإ ءارصبلا

 : يرشخمرزلا دوهج ةصالخ :ًاسداس

 فيض يقوش روتكدلل ةملك ركذن يرشخمزلا نع انثيدح متخن نأ لبقو
 رهاقلا دبع ثحابم ءاوضأ ىلعو» :لوقي «يرشخمزلا دوهج اهيف صخلي
 نآرقلا رسفي يرشخمزلا ىضم «نايبلاو يناعملا يملع يف اهلصأ يتلا هدعاوقو
 هطبنتسا ام لك هتايآ ىلع ًاقيقد ًاقيبطت ًاقبطم ء فاشكلا هباتك يف ميركلا
 لئالدلا هيباتك لثمت ذإ «ًاعيمج نيملعلا يف لوصأو دعاوق نم رهاقلا دبع

 :ةيفانفإلا ىلاعملا يحق نم ريك لامكتسا ىلإ دفان افتار ةديف نارتمألاو
 لثملابو . هقئاقدو هليصافت لكب هدنع لماكت يناعملا ملع نإ لاقي نأ نكميل ىتح

 ءاهعاونأب ةراعتسالاو ةيانكلا نم هروصو هدودح تمكحأو «نايبلا ملع لماكت

 :نيزاجملا مسرو ءةدرجمو ةحشرم نمو «ةيليثمتو ةينكمو ةيحيرصت نم

 )1١( «قباسلا ردصملا )”/577(.

 )( «فاشكلا ريسفت )1/١؟(.
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 ةفئاط دنع ًارارم فقوو .ًاقيقد ًامسر امهتاسبالمو امهتقالعب يلقعلاو لسرملا
 ةليلعتب نهاقلا ليت انعاراامك ايعوري هلك اذه: يف رهو + ةيونعتملا عيذتلا وص نب
 بيلاسأب رصبلاو «قيقدلا قوذلاو فهرملا ساسحإلا عم «ةيلقعلا هتاكلمو

 . "7«ةينايبلاو ةيونعملا اهصئاصخو اهرارسأو ةيبرعلا

 : يرشخمزلا دعب ةغالبلا : ًاعباس

 مل يرشخمزلاو رهاقلا دبع دعب اوتأ نيذلا ءاملعلا» نأ ىلإ ريشن نأ ىقبي

 اودمع لب «ىه امك اهوسردي نأ الو ءركذي ًائيش ةغالبلا ىلإ اوفيضي نأ اولواحي
 ةغالب نم ًائيش اهيلإ نوفيضي ًانايحأو ءرهاقلا دبع ةغالب صيخلت ىلإ
 هذه تناكو .يكاكسلا ةغالب صيخلت ىلإ رمألا مهب ىهتناو ءيرشخمزلا
 يشاوحلا لمعو اهحرش ىلإ اودمعف ؛ ضومغلا اهبوشي تاصيخلتلا
 ىف ال ءاهسفن ةغالبلا بتك ةمدخ يف ةغالبلا تحبصأو ءاهيلع تاريرقتلاو
 ْ ١ . ””(زاجعإلا ةيضق ةمدخ

 ناكو ناجعإلاو ةغالبلا باب'ا ىف هدو :ةمأ يرشخمزلا نأ ادكؤت ًاريخأ
 هقدابلا) 1 اوعي ةاز ربك دلل معو ثا مج جيم ب دحوم رعكدلا كيل
 ًايفتي نأ دارأ نمل ةعتمم ةداج ةيملع ةسارد يهو (يرشخمزلا ريسفت يف ةينآرقلا

 هللا ينمركأ دقو «ةريثك يرشخمزلا لوح تاساردلاو «ةينارقلا ةغالبلا لالظ
 . "”باتكو ثحب نم رثكأ يف هنع ةباتكلاب

 الال ل

 )١( د ”ا/”5) ص «خيراتو روطت ةغالبلا 920/4(,

 .(8407 8 7١)ص «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق (؟)
 نتي نيدشفلا ةيجيينم قف .ةيددبلا)» +ت موسوملاو .ءانع هنم' اندقتسا يذلا انني كلذ نم 0

 ةعيرشلا ةلجم ىف روشنملا «(ةنراقم ةيقيبطت ةيليلحت ةسارد .«بطق ديسو يرشخمزلا

 لوألا عيبر (45) ددعلا «تيوكلا ةعماجب يملعلا رشنلا سلجم «ةيمالسإلا تاساردلاو
 يف مامإلا يبيطلا مامإلا) انياتك يف هل انتمجرت كلذ نمو .م ١ قيتوي ده 7

 لصفلا يف هركذ دريسو «(ةيملعلا هدوهجو هتايح «ةيبرعلا ةغالبلاو ثيدحلاو ريسفتلا
 .يبيطلا مامإلا نع ثيدحلا دنع يلاتلا
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 سماخلا ثحبملا
 زاجعإلاو ةغالبلا يف مالعأل ةفلتخم دوهج

 دقو «ةمألا خيرات يف ءاغلبلاو ءابدألاو ةاحنلا عجرم ميركلا نآرقلا ناك

 نودت ملو «سانلا اهب عفتناو ءايندلا تألم هببسب ةيراضح ةيملع ةضهن تماق

 نيبملا ناسللاو «هباتك مولع ظفحب هللا ىلإ ًابرقتو ءهل ةمدخ الإ ةيبرعلا مولع
 اهدادعأ دايدزاو «نآرقلا ىناعم ىف بتكلا ةرثك انل رسفي امم اذهو ءهب لزن يذلا

 مهمادقإو ءزيزعلا بادتكلا زاجتعإ نع تحبلاب ةاملعلا فئشو رخآل ليج نم
 ملعو ةغالبلا خيرات يفو . .زاجعإلاو دقنلاو ةغالبلا مولع يف فيلأتلا ىلع

 جرعن فوس اذل ءًاعيمج مهركذب ةطاحإلا بعصي نوريثك مالعأ نآرقلا زاجعإ

 جاتحي وهف ليصفتلا امأو «مهلضفو مهدوهجب نيهونم ءزاجيإب مهرهشأ ىلع
 . ليوطلا مالكلا نع ينغت دق ةراشإلاو ,تادلجم ىلإ

 :ءارفلا :ًالوأ

 هذيمالت ىلع هالمأ دقو «20(نآرقلا ىناعم) باتك بحاص وهو ١

 نم ريختي امنإو «ةفورعملا ةقيرطلاب ميكحلا ركذلا رسفي ال١ هيفو .'"”ءالمإ

 لحي كلذبو «ةيوحنلاو ةيوغللا هثحابم هلوح ريدي ام روسلا بيترت ىلع تايآلا
 وحنلل هراتخا امب ًاربعمو «ةيوحنلا هتارآب ًامئاد ًايلدم ءاهضماغ حضويو اهلكشم

 وحنلاب مهملعأو نييفوكلا مامإ ءءارفلاب فورعملا ءايركز وبأ «يمليدلا دايز نب ىيحي )١(

 ١50(. /8) «مالعألا رظنا .(م455 ال١5 - ه٠٠ال- )١54 «بدألا نونفو ةغللاو

 .توريب «بتكلا ملاع )١/1( «نآرقلا يناعم :رظنا (؟)
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 ءارآو «ىئاسكلا هذاتسأ ءارآ نيح نيلإ: يح نم ًارئان «ةديدج تاحلطصم نم

 . '"”«نييرصبلا نييوحنلا 22202 :

 يآ حرشب هيف ينع ذإ) «ةغالبلا ثحابم ضعبل باتكلا اذه يف ضرع - ؟

 ثدحتو «تارابعلا ليوأتو بيكارتلا يف مالكلا هيف طسب ًاحرش ميكحلا ركذلا

 جرخت يتلا يناعملاو بانطإلاو زاجيإلاو ءريخأتلاو ظافلألا يف ميدقتلا نع هيف

 روصلا ضعب ىلإ راشأ لق وأ ثدحت امك .ماهفتسالا ةادأك تاودألا ضعب اهيلإ

 . '"0(ةراعتسالاو ةيانكلاو هيبشتلا لثم نم ةينايبلا

 00 «( ةديبع

 .نآرقلا مظنل ةيقيسوملا ةيحانلا هثحبب ةديبع يبأ ىلع ءارفلا ةفك حجرتو»

 يتوصلا قسنلا يف امل كلذو .سوفنلا يف ًالاعف ًايقيسوم ًارثأ هل لعجي امم

 8 «تايآلا رخاوأ يف لصاوفلا قفاوتو «مغنلا ماجسناو «مالكلا نيب طبارتلاو

 ريسفتلا ىلع قفاوي ال 155 :نمحرلا] # ناتج مير َماَقَم َفاَح ْنَمِلَو # : ىلاعت هلوق يف

 ىنعمب ةينثتلا هذه نأ ىري لب «نيناتسبلا ىنعمب نيتنجلل يوغللا يفرحلا
 رعشلا يف كلذ ىعاري امك ء«مظنلل ةاعارم نآرقلا هيلإ لدع ام وهو ءدارفإلا

 . '(ةيفاقلاو نزولا ةاعارمل

 : هجهنم ىلع لدت ءارفلا لاق امم جذامن هذهو - 5

 : [؟ :ةحئافلا] 4 تيِملتعْلا بر ِهّنِي ُدمَحْلا» :ىلاعت هلوق دنع لوقي
 هلل ّدمحلا :لوقي نم مهنمف ودبلا لهأ امأو ءدمحلا عفر ىلع ءارقلا عمتجا»

 لادلا عفريف هلل ٌدمحلا :لوقي نم مهنمو ءمهلل دمحلا :لوقي نم مهنمو
 0 اللا
2 8 5 

 .ةعبارلا ةعبطلا ءرصمب فراعملا راد )١94(.« ص «فيض يقوش .د ءةيوحنلا سرادملا )١(

 .(59) ص «خيراتو روطت ةغالبلا (0)

 )18-١19(. ص ؛«نيشال حاتفلا دبع .د .«نآرقلا بيلاسأ ءوض يف يناعملا (9)

 )7/١(. «نآرقلا يناعم (:)

1 

 سَ



 ينع يذلا هباتك تازيم نم ةزيم هذهو «كلذ دعب ودبلا تاءارق لوأتي مث

 .اهل لالدتسالاو اهليوأتو تاءارقلا هوجوب

 :ةرقبلا] 4َنيقَّتنَي دَدُه دف بيراَل تكلا َكِلَذ ل ملا# : لمجال زق ةلعأو
 ضعب اهب أدبت يتلا ءاجهلا فورح يف نكاس ىلع فوقولا ًارربم لوقي[؟1- ١

 وه امنإو ءًامزج ىمسي مزجب سيلو ءنآرقلا لك يف فوقوم ءاجهلا» :روسلا
 اميف ء ءاجهلا عيمجب كلذ مزج لعفاف :هنم فرح لك ىلع فوقولا ةين همزج مالك
 7ك ألق

 هد هوا ءآَضأ ملم ارت َدموَتْسأ ىِلآ ٍلَثَمَك ْمُهْلَمَمل ::رلاغت لوقف ذانعو

 لعفلل هيبشتلا نأ ًانيبم لاق [ : ةرقبلا] © َنوُرِصْي ال تدمْلظ يف ْمُهَكَرَو مهروس هلأ

 وه امنإو «لاجرلا نايعأل ال لعفلل ملعأ هللاو لثملا برض امنإف» :هبحاصل ال

 نيذلا :لقي ملو # ار 2” راما 0 ٍلَثْمَك َمُهْلَتَم# :لاقف .قافنلل لثم

 * تملا هلع تنم كذلك عَ ذود » :ىلاعت هللا لاق امك وهو .اودقوتسا

 :نامقلا 4 َوَدِحِنَو ٌيفئكح الإ ُكُدَعَب الو مْيقْلَح ام » :هلوقو . [9 0

 لاجرلل هيبشتلا ناك ولو ءةدحاو سفن ثعبك الإ : ملعأ هللاو ىنعملاف .

 ميقلا دارأ [4 :نوقفانملا] 4 ُهَدَنَسُم ٌبّشُح َممَك ل :لاق امك ءًاعومجم 0
 دارأ اذإ اعومجم ناكف [! :ةقاحلا] 4َيراَحٍلُدََ بَعٍ :لاقو 00

 . "”(اذه ىلع مالكلا رجأف «لاجرلا نايعأ

 دوهج يهو «ينآرقلا صنلا ةءاضإل ةيوغل ًادوهج لذب دق ءارفلا دجن اذكهو

 ةيغالب تاءاحيإ تاذ ةركيم

 ال ال ال

 )4/1١(. « قباسلا ردضملا )١(

 )١١87/١(. . قباسلا ردصملا (0)

 لت

 سَ



 ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ :ًايناث

 نيمأ ذاتسألا باتكلا اذهل مدق دقو «"'”(نآرقلا زاجم) باتك بحاص وه- ١
 بتك نم ةيمالسإلا ةفاقثلا يف دعي باتكلا اذهو» :هتمدقت يف لاقو «يلوخلا

 روطت اهئاوضأ يف نوريو «ةفاقثلا كلت وخرؤم اهب لفحي يتلا «ىلوألا ةعيلطلا
 . ")(اهتامن كلاسمو ةفاقثلا كلت

 يف هفنص هنأ مهوي» :فيض يقوش روتكدلا لوقي امك هناونع رهاظو - "

 ىنعت هدنع زاجم ةملك نأ رمألا ةقيقحو .يحالطصالا يغالبلا ىنعملاب زاجملا
 ْ . ©00ةفلتخملا ةينآرقلا ريبعتلا غيصل ةقيقدلا ةلالدلا

 امك ..9:ةفرع زيزعلا دبع روتكدلا لاق دقف «هفيلأت ببس نع امأو - '"“
 ةوعد اهءارو تناك يتلا .ميركلا نآرقلا يف يمجعلا دوجو ةلكشم ترهظ

 رارسأ ىلع فوقولا ىلع يلاتلابو «هللا باتك مهف نع دصلا ىلإ يمرت ةمومسم
 نباب ًايدتقم . نآرقلا زاجم هباتك يف لكاشملا هذه جلاعي ةديبع وبأ ماقف «هزاجعإ
 نييوحنلاو نييوغللا بيهتب طئاحلا ضرع ًابراضو «هنع هللا يضر سابع
 ماق امك «هبارضأو يعمصألا لاثمأ نم «ميركلا نآرقلا ريسفت نم مهجرحتو
 ةلواحم تناكو « قدزرفلاو ريرج نيب ضئاقنلا هباتك ىف ىبرعلا سبدأللل ةساردب

 هلثمو ىبرعلا بدألا نيب ةنراقملا ةسارد سسأ ا د فاول
 ءارالاو قالا كاس ااكضحلا نضع يدب ىلع توربانك ( يركلا كارآلاةنلعألا
 راسو «ةيبرعلا ةيميلعتلا ةغالبلا حرص ءانب يف ىلوألا ةاونلا تناك يتلا ةينايبلا

 بدألاب ملعلا ةمثأ نم «يوحنلا ةديبع وبأ .يرصبلا ؛ءالولاب يميتلا ىنثملا نب رمعم )١(
 ءمالعألا :رظنا .(م455 ال18 - ه1١1-١١9) .ةرصبلاب هتافوو هدلوم «ةغللاو

 .( 5077/0١

 .ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم )1/١(« «نيكزس داؤف دمحم .د قيقحت «نآرقلا زاجم (؟)

 .(59) ص «خيراتو روطت ةغالبلا (©)

 ليرحا

 ل



 .''70 نآرقلا يناعم هباتك يف ءارفلا ًابيرقت هجهنم ىلع 00 تا

 اولاق» :لاقف «هباتك لوأ يف نآرقلا ةيبرع ىلإ راشأ دق ةديبع وبأ ناكو - 4

 ةيآ يفو «نآرقلا نم ةيآ يف كلذ قادصمو «نيبم يبرع ناسلب نآرقلا لزنأ امنإ

 جتحي ملف .[4 :ميهاربإ] 4 ءهِمْرَ ٍناَسِلِب الإ ٍلوُسَر نم اَنلَسرَأ آَمَو 9 :ىرخأ
 مهنأل «هيناعم نع اولأسي نأ - ِِكَي - يبنلا ىلإ هيحو اوكردأ نيذلا الو .فلسلا

 يف امم هيف امعو «هيناعم نع ةلأسملا نع مهملعب اونغتساف «نسلألا برع اوناك

 يبرعلا مالكلا يف ام لثم نآرقلا يفو ءصيخلتلاو هوجولا نم هلثم برعلا مالك

 . "”(يناعملا نمو بيرغلا نمو بارعإلا هوجو نم

 هلوق يف ديكوتلا راركت ىلإ راشأ دقف «ةيغالبلا تاحلطصملا ضعب ركذ ©

 ثيح [147 :ةرقبلا] 4 ٌةلِصاك ةَرَسَع كَ ُمُتْعَجر د ٍةعْبَسو لك يف وَ َِعَلَت موَم » : ىلاعت
 . "”«هديكوتو ًاميهفت هريغ ظفلب هديعتف «هنم غرف دقو ءيشلا دكؤت برعلا» :لاق

 « 14 :ءارعشلا] © َنيِعْضَح اهل ْمُهَفَتْعَأ َتلَطَف 8 :ىلاعت هلوق دنع ةيانكلا ركذو

 «قانعألا ةفص نم سيل نيعضاخ نأ ورمع يبأ نع سنوي معزو» :لاق ثيح

 ليثمتلا يف هنأكف «قانعلا رخآ يف يتلا موقلا نع ةيانكلا ةفص نم يه امنإو

 لعجتو «لوألا نع ربخلا كرتت دق برعلاو (مه) عضوم يف موقلا قانعأ تلظف

 :لاقو ءامهنم رخالل ربخلا

 يضرع َنيوطو يلوط نيوط يضقن يف تعرسأ يلايللا لوط

 :لاق مث «تعرسأ :لاقف «يلايللا ىلإ ربخلا لوحو يلايللا لوط كرتف

 906 نيوط

 ةلرق مف 6 دامعملا طفل الأ ةرضاتم"ةبآلا يضم نا رس قاكاان ارتكوتب#

 .0798)ص ءةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق )١(

 )8/١(. «نيكزس داؤف دمحم .د قيقحت «نآرقلا زاجم (؟)

 )07١/79(. «قباسلا ردصملا (")
 .(88/9) «قباسلا ردصملا (8)

 نرخ

 ردها
 ولاربلسازغ



 رمعلا لذرأ ١ :لاق [0 :جحلا] 4 ٍرْمُحَلآ ِلَدَرَأ كلِ ُدَرُي نَن مكحنوَو# :ىلاعت
 .«فرخيو لقعلا بهذي نأ هزاجم

 جوز 0( :لاق [ : جحلا] 4 جِيِهَب جور لك نم َتَتَبْنَأَو # : ىلاعت هلوق دنعو

 1 .«ديدج بيشق نسح يأ : جيهب

 يناثا : لاق [4 :جحلا] 4 هلل لَم نَع َّلِضيِل قطع قات 8 : ىلاعت هلوق دنعو
 . '"”(ربكتلا نم رتخبتي يأ هفطع يناث نالف ينءاج لاقي : لضيل هفطع

 نايبو ءنآرقلا بيرغ ريسفتل ةلواحم وه نآرقلا زاجم باتك نأ ةصالخلاو

 . برعلا نايب يف اهلثم دجوي ال يتلا همظن هوجوو «ريبعتلا يف هزاجم

 ال ال ال

 .(52/؟) « قباسلا ردصملا )1١(
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 ماظنلا :ًاثلاث

 «ةفرصلاب زجعم نآرقلا نأ ىلإ بهذ دقو «"'”ةلزتعملا سوؤر نم ماظنلا- ١

 امب ال ؛هتضراعم نع برعلا فرصب ةيهلإلا ةردقلا لخدت وهو «يجراخ رمأب يأ
 يف ماظنلا يأر نع مالكلا يطويسلا طسب دقو «ةغالبلاو ةحاصفلا نم هيف

 : ةفرصلاب هزاجعإ نأ ماظنلا معز مث » :لاقف ءهيلإ بهذ ام ىلع درلاو ءزاجعإلا
 مهل ًارودقم ناكو «مهلوقع بلسو «هتضراعم نع برعلا فرص هللا نأ يأ

 لق # :ليلدب دساف لوق اذهو . تازجعملا رئاسك راصف يجراخ رمأ مهقاع نكل
 ءاقب عم مهزجع ىلع لدي هنإف « 188 :ءارسإلا] ةيآلا * حلاو ضؤلا نتنعا نإ

 عامتجا ةلزنم هتلزنمل «مهعامتجال ةدئاف قبت مل ةردقلا اوبلس ولو ءمهتردق

 ىلع دقعنم عامجإلا نأ عم اذه «هركذب لفتحي امم ىتوملا زجع سيلو «ىتوملا
 لب ؟زاجعإ ةفص هيف سيلو ًازجعم نوكي فيكف «نآرقلا ىلإ زاجعإلا ةفاضإ
 نم مزليف ًاضيأو . هلثمب نايتإلا ىلع ةردقلا مهبلس ثيح ىلاعت هللا وه زجعملا

 ءزاجعإلا نم نآرقلا ولخو «يدحتلا نامز لاوزب زاجعإلا لاوز ةفرصلاب لوقلا
 هل ةزجعم الو «ةيقاب ىمظعلا لوسرلا ةزجعم نأ :ةمآلا عامجإل قرخ كلذ يفو

 .:تاوقلا فونس ةيئاي

 هتضراعم تناك ول هنأ ةفرصلاب لوقلا لطبي اممو :ركب وبأ يضاقلا لاق

 عنملاب نوكي امنإو ءازجعم مالكلا نكي مل ةفرصلاب اهنم عنم امنإو «ةنكمم
 بجعأب اذه سيلو :لاق . هسفن يف هريغ ىلع ةليضف مالكلا نمضتي الف ءازجعم

 مدعل هنع اورخأت امنإو «هلثمب نايتإلا ىلع نورداق لكلا نإ : مهنم قيرف لوق نم

 نأ نيرخآ لوق نم بجعأب الو .هب هيلإ اولصول هوملعت ول بيترت هجوب ملعلا

 هتافو .ةلزتعملا ةمئأ نم ءماظنلا قاحسإ وبأ «يرصبلا ئناه نب رايس نب ميهاربإ وه )١(

 .(47/1) «مالعألا :رظنا .(مه40) - (ه)ال1)

 يررخا

 ل



 دتعي ال اذه لكو «هلثمب نايتإلا هتردق يفف مهدعب نم امأو «مهنم عقو زجعلا
 ك0

 ناطيش بهذف» :لاقف «هيلع درو ماظنلا يأر يعفارلا ضرع امك - ١"

 هللا نأ يهو .ةفرصلاب ناك زاجعإلا نأ ىلإ ماظنلا ميهاربإ قاحسإ وبأ نيملكتملا

 ًاقراخ فرصلا اذه ناكف ءاهيلع مهتردق عم «نآرقلا ةضراعم نع برعلا فرص

 . "7(نآرقلا ال ةزجعملا وه ليبقلا اذه نم هنأكو انلق «ةداعلل

 ةيوغللا هتردقمب هتناعتساو «ةفرصلاب لوقلاب ماظنلا راهتشا يعفارلا نيبو
 لوقلا يف غلاب يذلا وه ماظنلا نأ ريغ» :لاق «لوقلا اذه جيورتل ةيملعلاو

 ةغالب ىلع «مالكلا لهأ نيطايش نم لجرلا اذه ناكو «هب تفرع ىتح «ةفرصلاب

 عفتني ملف «ةيمالكلا ةنتفلا ةئشان يف بش هنأ ريغ «ءفرصت نسحو نسلو
 ان

 فرص هللا نإ لاقُي نأ الإ ءقحلا نع ديعب ماظنلا هيلإ بهذ ام نأ بير الو“

 امنإو ءًاضيأ هتغالبو هتحاصفب زجعم نآرقلا نأ عم «نآرقلا ةضراعم نع برعلا

 يف مالسلا هيلع يبنلا تقو ةعاضإ مدع يف نوكت دق ءام ةمكحل فرصلا ناك

 هللا نيد يف لدجلا باب دس يف نوكت دق وأ ءةحاصفلا اياضق يف مهعم لدجلا

 نيب عمجلاب ءاملعلا نم ددع لاق دقو ءنودساحلاو لاهجلا هيلع لواطتي ال يكل

 زاجعإ نأ ملعا» :لاق ثيح ءهريسفت يف يناهبصألا مهنم «ةغالبلاو ةفرصلا

 نع سانلا فرصب ىناثلاو . هسفنب قلعتم زاجعإ امهدحأ : نيهجو نم ركذ نآرقلا

 3 نام نأ مع لو حاسم عامك نأ ام ل رالا# كر اعم

 ال ال ال

 )١( «ءنآرقلا مولع يف ناقتإلا )5/١5١(.

 ١55(. /؟) «يعفارلل «برعلا بادآ خيرات (0)

 ١46(. /7؟) «قباسلا عجرملا فرقا د

 ١97(. /؟) ءنآرقلا مولع يف ناقتإلا (5)
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 ةبيتق نبا :اعبار

 ىف نينعاطلا ىلع درلل (نآرقلا لكشم ليوأت) هباتك 2'”ةبيتق نبا عضو - ١
 يذلا لكشملا رسفو ؛هانعم نم ضمغ ام نيبف «نيدحلملا نم نآرقلا ةغالب
 بيلأتلا ةحص :نآرقلا ةغالبب دصقي وهو «هيف مظنلا داسف نآرقلا ىلع يعدا

 .نيفلكتملا ليح ضحد يذلا مظنلا بيجعو «نيدئاكلا عامطأ عطق يذلا

 زاجملل باوبأ كانهف «ةغالبلا ثحابم ضعب تلوانت ًاباوبأ درفأ - "
 ضيرعتلاو ةيائكلاو مالكلا راركتو راصتخالاو فذحلاو بولقملاو ةراعتسالاو

 ةغل بيرغ لوانتف ةيوغللا ةيحانلا لفغي مل امك «'''هانعم ظفللا رهاظ ةفلاخمو
 «يناعملا فورحو «ةفلتخملا يناعملل دحاولا ظفللاو ءروسلا عيمج - يف نآرقلا

 ا

 رونب انادهو ءداشرلا لبس انل جهن يذلا هلل دمحلا» :هتمدقم يف ءاج - '"'

 الودي ناي مال > : الصفم أميق هلزن لب «أجوع هل لعجي ملو باتكلا

 .همظعو هعفرو همركو هفرشو ء[147 :تلصف] * دي ويك نم ليك -: هْفْلَح ّنِم
 عامطأ فيلأتلا زجعمب هنم عطقو رول ىدهو ءافشو ةمحرو خالو هامسو

 ىلع لمي ال ًاولتم هلعجو «نيفلكتملا ليح نع مظنلا بيجعب هنابأو «نيدئاكلا

 درلا ةرثك ىلع قلخي ال ًاضغو «ناذألا هجمت ال ًاعومسمو واكل لوط
 «بتكلا فلاس هب خسنو .هدئاوف يضقنت ال ًاديفمو « هبئاجع يضقنت ةنت ال ًابيجعو

 هدلوم «نيرثكملا نيفنصملا نمو «بدألا ةمئأ نم «يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع )١(

 .(4//10) مالعألا :رظنا .(م849 - 858 - هاال5- 517) «دادغبب هتافوو
 «ثارتلا راد ؛.(598- ٠١9 ص ءرقص دمحأ ديسلا هحرش «نآرقلا لكشم ليوأت :رظنا (0)

 . ةرهاقلا

١:١ 

 سَ



 هللا لوسر لوق ىنعم كلذو ءهظفل نم ليلقلا ىف هيناعم نم ريثكلا و
 ب 0
 .''”(ملكلا عماوج تيتوأ : - ٍةيِي -

 ةضراعلا نم هب هللا مهصخ امو برعلا ركذ باب) :ناونعب ًاباب صصخ - 4
 رثك نم نارقلا لضف فرعي امنإو» :هعلطم يف لاق .(زاجملا عاستاو نايبلاو .

 هب صخ امو «بيلاسألا يف اهنانتفاو برعلا بهاذم مهفو «هملع عستاو هرظن
 ةضراعلا نم تيتوأ ةمأ ممألا عيمج يف سيل هنإف «تاغللا عيمج نود اهتغل

 يف هصهرأ امل ؛هللا نم ىصيصخ برعلا هتيتوأ ام لاجملا عاستاو نايبلاو

 لعج امك «هملع هلعجف «باتكلاب هتوبن ىلع ليلدلا ةماقإ نم هدارأو ءلوسرلا
 ناكف هيف ثوعبملا هنامز يف امب رومألا هبشأ نم نيلسرملا نم يبن لك ملع

 ىلإ «ءاورلا ءاملاب هيتلا يف رجحلا رجفتو ءاصعلاو ديلاو ءرحبلا قلف :ىسومل
 .رحسلا نمز همالعأ رئاس

 ةمكألا .ءاربإو «قيطلا خرم نيطلا :قلععو + ىتاوملا ءايحإ < ىسعل «ثاكو

 . بطلا نمز همالعأ رئاس ىلإ .صربألاو

 اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا ول يذلا باتكلا - ٍةِكَي - دمحمل ناكو

 نمز همالعأ رئاس ىلإ ءأريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب اوتأي مل هلثمب
 :01انيلا

 ذيملت وهو «ميظعلا نآرقلاو نايبلاو ةغللا ةمدخ يف ةريبك دوهج هل تناك  ه

 ردص ىف رداب» دقو «ىلزتعم ظحاجلاو ىنس وهف «ةديقعلا ىف الإ ءظحاجلا

 هفيلأتب زجعم هنأ ررقف « ينآرقلا زاجعإلا هجو نايبب نآرقلا لكشم ليوأت هباتك
 ؛نيدئاكلا عامطأ فيلأتلا زجعمب هنم عطقو :لوقي «بيجعلا همظنو عيدبلا
 . "”«نيفلكتملا ليح نع مظنلا بيجعب هنابأو

 .(5 -3) ص «قباسلا ردصملا )١(
 )١5(. ص ءقباسلا ردصملا (؟) '

 )5١17(. ص «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق 629

١ 

 يلب سنع <"



 *  يتأي اميف هدنع ينآرقلا مظنلا رارسأ ىلجتت :

 نم ّئشانلا «عيدبلا يتوصلا قسنلاو ديرفلا يعيقوتلا لامجلا نم هيف ام -أ
 ىلع لمي ال ًاولتم هلعجو» :لوقي . . .ًالداع ًاميسقت هيف نوكسلاو ةكرحلا ميسقت
 . «(ناذآلا هجمت ال ًاعومسمو ًاضغو «ةوالتلا لوط

 ءرشبلا لوانتم نع ةجراخ مولع نم هاوح امو «ةدلاخ ناعم نم هيف ام - ب

 يضقتنت ال ًاديفمو «هبئاجع يضقنت ال ًابيجعو ءدرلا ةرثك ىلع قلخي ال" :لوقي
 ْ ْ .(«هدئاوف

 ريوصتلا ةداجإو ريبعتلا ةقد ىلع دمتعت يتلا ةيغالبلا يناعملا نم هيف ام - جا

 اذه هيأر بقع ةبيتق نبا اهنم ركذ دقو «لمعلا ىلع زفحيو ؛لايخلا ريثي بولسأب
 . '9ةليلق ظافلأب - قمعو ةقدب  ةريثكلا يناعملا نع ريبعتلا وه يذلا زاجيإلا

 ةوطخ هيدي ىلع ةيغالبلا تاحلطصملا تطخا» دقلف قبس ام ىلإ ةفاضإ - ٠

 ةرورض هنأ ًاحضوم «ًاراح ًاعافد زاجملا نع عفادو «بيوبتلاو ميظنتلا وحن
 . "”(هنع ريبعتلا ينغتسي ال ةيوغل

 اهنم «ةيدقنلاو ةيغالبلا هءارآو هتايرظن اهيف ثب ةريثك بتك ةبيتق نبالو - 6
 رعش نم هتركذ اميف كلسأ ملو» :هتمدقم يف لاق ثيح (ءارعشلاو رعشلا) هباتك
 ىلإ ترظن الو «هريغ ناسحتساب نسحتسا وأ دلق نم ليبس هل ًاراتخم رعاش لك
 «هرخأتل راقتحالا نيعب مهنم رخأتملا ىلإو .همدقتل ةلالجلا نيعب مهنم مدقتملا
 ءهقح هيلع ترفوو .هظح الك تيطعأو «نيقيرفلا ىلع لدعلا نيعب ترظن لب
 يف هعضيو «هلئاق مدقتل فيخسلا رعشلا ديجتسي نم انئاملع نم تيأر ينإف
 ىأر هنأ وأ «هنامز يف ليق هنأ الإ هدنع بيع الو «نيصرلا رعشلا لِذرُيو «هريختُم
 هيب ضخ هلو« نمر نود مز ىلع ةعالبلاو نعبشلاوو ملعلا هللا ضعي مثلو هلفاق
 . ””«رهد لك يف هدابع نيب ًاموسقم ًاكرتشم كلذ لعج لب «موق نود ًاموق

 ١( «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق :رظنا ص)”7١ - 5١4(.

 .0/48)ص «قباسلا عجرملا (0)
 .(595) ص «نايرعلا دمحم هعجار «ءارعشلاو رعشلا قرف
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 «حيدملا مث ءاهقاشمو ةلحرلاب مث بيسنلاب أدبي نأ يغبني ديصقلا نأ ركذ- 4

 ملف «ماسقلا هذه نيب لدعو بيلاسألا هذه كلس نم ديجملا رعاشلاف» :لاقو

 . ''”(ديزم ىلإ أمظ سوفنلابو

 كرحتو «هلايخ ريثت رعاشلا ىلع أرطت ًارومأ كانه نأ ةبيتق نبا راشأ 4

 :لاق « هتيرعاش

 اهنمو «عمطلا اهنم «فلكتملا ثعبتو .ءيطبلا ثحت عاود رعشللو جيك

 يأ :ةئيطحلل ليقو «بضغلا اهنمو «برطلا اهئمو «بارشلا اهنمو «قوشلا

 .'"”(!عمط اذإ اذه :لاقو ءةيح ناسل هنأك ًاقيقد ًاناسل جرخأف ؟رعشأ سانلا

 :©7برضأ ةعبرأ رعشلا نأ ركذ- ٠

 .هانعم داجو هظفل نسح برض

 . ىنعملا يف ةدئاف كانه دجت مل هتشتف تنأ اذإف ءالحو هظفل نسح برضو

 . هنع هظافلأ ترصقو هانعم داج برضو

 . هظفلو هانعم رخأت برضو

 .ءافكإلاو ءاوقإلا نم يفاوقلا بويع ركذف «رعشلا بويع نع ثدحت ١

 اذهو» :كلذ بقع لاقو «ةيرعشلا تارورضلاو «ةزاجإلاو .ءاطيإلاو «دانسلاو

 (قؤرلا نسخأ «كرايتخلا نم تدرأ ام ىلع كلد ام هنم تركذ اميفو «رثكي

 «ماوعلا ماهفأ نم اهبرقأو ءهاركتسالاو .دقعتلا نم اهدعبأو ء«ظافلألا لهسأو

 رعشلا ُديسأ :لاقُي هنإف «بتك اذإ بتاكلاو «بطخ اذإ بيطخلل راتخأ كلذكو

 دي نم مجنلا ناكم وهو .هعمس نم هلثم يف عمطُي يذلا داري ؛ عمطملا مالكلاو

 . '2(لوانتملا

 )١( ص «ءقباسلا ردصملا )9١(.

 .(071) ص «نايرعلا دمحم هعجار «ءارعشلاو رعشلا ةهفز

 .(؟59- 755) ص «قباسلا ردصملا :رظنا ()

 :(ةد) نع «قباسلا ردصملا :(4)

١ 
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 ىف راشأ دقلف «ةيغالبلا لئاسملا نم ةلمج (بتاكلا بدأ) :هباتك ىفو -

 تاياقوع اذا لاقق ةيلاو قاقكلاب ليشلا نموا رتعا ام ىلإ هولفي
 نأ انبيدأ لزانم ىلعأو ءفورحلا ميوق «طخلا نسح نوكي نأ هتباتك يف انبتاك

 5 تايد عفرأو «ءسأك فصو وأ اك عامنا وقح يدر

 مث «قطنملا دحو ءاضقلا نم ءيش يف رظنيو «بكاوكلا ميوقت نم ًائيش علاطي

 5 لوسر ثيدح ىلعو «هانعم فرعي ال وهو «نعطلاب هللا 0
 . '"”(هلقن نم يردي ال وهو بيذكتلاب - تب

 قاطن يف بتاكلا اهب مزتلي نأ يغبني رومألا نم ةلمج ىلإ هباتك يف راشأ دقو
 0 همالك يف عدي نأ ًاضيأ هل بحتسنو» :لاقف .ظافلألاو بولسألا
 هن اتلاه نأ ملل 00 ءديعقلاو
 . 2«(اهلّهضتو اهلّطت ٌتأشنأ لرش اهركش

 هل بحتسنو» :لاحلا ىضتقمل ظافلألا ةاعارم ةرورض ىلع ًادكؤم فيضيو

 نأو «هيلإ بوتكملاو بتاكلا ردق ىلع اهلعجيف هبتك ىف هظافلأ لزني نأ :ًاضيأ

 ©"”«مالكلا عيضو سانلا عيفر الو «مالكلا عيفر سانلا سيسخ يطعي ال

 يف ديرت امم ريثكلا عمجاو) :هلوق يهو «هبتاكل زيِوَرْبَأ ةيصو دقن - ١
 لك يف دومحمب سيل اذهو» :ةبيتق نبا لاق ءزاجيإلا ديري .(لوقت امم ليلقلا

 زاجيإلا ناك ولو «لاقم ماقم لكل لب «باتك لك يف راتخمب الو ءعضوم
 هنكلو «كلذ هللا لعفي ملو «نآرقلا يف ىلاعت هللا هدرجل لاوحألا لك يف ًادومحم

 . ”(ماهفإلل ةرات رركو ءزاجيإلل ةرات فذحو «ةرات ديكوتلل لاطأ

 نمم وهو «ظحاجلا دعب نيثحابلاو ءاملعلا زربأ نم ةبيتق نبا نأ ةصالخلاو

 تاعوبطملا راد «("” - ”) ص «ءديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم هققح «بتاكلا بدأ )١(

 ١ .توريب « ةثيدحلا

 )1١5-١17(. ص .قباسلا ردصملا ()

 )١5(. ص .قباسلا ردصملا (9)

 )1١5-١97(. ص «قباسلا ردصملا (4)

 عه ١

 سَ



 تاظحالم نم هركذ امب زاجعإلاو ةغالبلا يملع زورب مامأ قيرطلا اودهم

 ميركلا نآرقلا نايب نع دوذلا يف دهج نم هلذب امبو «ةيبدأو ةينايب تاحلطصمو

 .هفيرشلا قولا ةيدحلاو

 الال ل

 لج ةكبأ 0



 دريملا :ًاسماخ

 ددحي هباتك ةيادب ىفو ,277(بدأالاو ةغللا ىف لماكلا) باتك بحاص وهو ١-

 رعشو «روثنم مالك نيب ام بادآلا نم ًابورض عمجي .هانفلأ باتك اذه»

 ةلاسرو «ةفيرش ةبطخ نم رايتخاو .ةغلاب ةظعومو «رئاس لثمو .«فوصرم

 ىنعم وأ «بيرغ مالك نم باتكلا اذه يف عقو ام لك رسفن نأ هيف ةينلاو «ةغيلب
 اذه نوكي ىتح «ًايفاك ًاحرش بارعإلا نم هيف ضرعي ام حرشن نأو «قلغتسم
 هللابو اينغتسم هريسفت ىف دحأ ىلإ عجري نأ نعو ًايفتكم هسفنب ساتكلا
 . '9(قيفوتلا

 هيف عقي ام ىلإو «برعلا مالك يف بانطإلاو زاجيإلا :يبولسأ ىلإ راشأ - ١
 «مالكلا يف حضاولا يوسلا جهنملا نع جورخلل مهرطضت تارورض نم ءاغلبلا

 نم» :لوقي «هنع يضاغتلا نكمي ىتمو «ةذخاؤم عضوم كلذ نوكي ىتم نيبو

 ءيشلا ىلإ ءاميإلا عقي دقو «مخفُملا بانطإلاو «مهفملا راصتخالا برعلا مالك

 رعاشلا رطضُي دقو «ةلاد ةحمل :ليق امك .هفشك نع بابلألا يوذ دنع ينغيف
 ىنعملا مهدحأ مالك يف عقيف «غيلبلا بتاكلاو ٌعَفصملا ٌبيطخلاو قلفُملا
 ىلع اتطغ « مالكلا اتبنج هيلع ثفطعنا نإف .هّركتسملا ظفللاو «ٌقلغتسُملا
 مالكلا يف ٌحيبقلا ٌمالكلا لب :لوقي نأ لئاق ءاش نإو ءهنيش نم اترتسو «هراوع

 مامإ ؛دربملاب فورعملا «سابعلا وبأ «يدزألا يلامثلا ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم وه )١(
 «دادغبب هتافوو ةرصبلاب هدلوم «رابخألاو بدألا ةمئأ دحأو ءهنمز يف دادغب يف ةيبرعلا

 ١55(. /7) «مالعألا :رظنا .(مه44 4352 ه145-710)

 .توريب «فراعملا ةبتكم :«(؟١/5) .بدألاو ةغللا يف لماكلا (؟)

١ 7/ 
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 «نسحلل ْئيسلا رفتغي نكلو هل كلذ ناك «رهشأ هل ةترواجمو .ثدهظأ نسحلا

 . '"”(بيرقلل ديعبلاو

 برعلا ظافلأ نمف» :لاق ( حيبقلل ىرخأو «نسحلا مالكلل جذامن ركذ '"' 

 : ةئيطحلا لوق .«فصرلا ةليمجلا .,فصولا ةنسحلا ةمهفملا ةبيرقلا ةنيبلا

 عيف شب تأت ال هلام ىلإ ٍةعينص يف هتأت نإ ىقف كاذو

 : ةرتنع لاق كلذكو

 منغملا دنع فعأو ىغولا ىشغأ يننأ ةعيقولا ّدهش نم ِكرِبخُي

 :هلوق «يناعملا دعبأو «ظافلألا نجهأو «ةرورضلا حبقأ نمو ...

 هبراقي ٌةوبأ يح همأوبأ ًاكلمُم الإ سانلا يف ٌهلثم امو

 نب ةريغملا نب ماشه نب ليعامسإ نب ماشه نب ميهاربإ رعشلا اذهب حدم
 يف ٌهلثم امو :لاقف «كلملا دبع نب ماشه لاخ وهو «موزخم نب رمع نب هللا دبع

 .حودمملا اذه وبأ ِكلمُملا كلذ مأ وبأ ًاماشه كلمملاب ينعي ءًاكلمُم الإ سانلا

 يف مالكلا عضو اذإ نوكي ناكو «ًاحيبق ناكل ءههجو ىلع مالكلا اذه ناك ولو

 كلمُملا اذه مآ وبأ كلمم الإ هّيراقي يح سانلا يف ٌهلثم امو :لوقي نأ هعضوم

 نم هيف عقوأ امب هنجهو ءديعبلا ظفللا اذهب هلاخ هنأ ىلع لدف «حودمملا اذه وبأ

 . '””«ريخأتلاو ميدقتلا

 مالك يف ريثك ٍراج هيبشتلاو» :لاقف .هماسقأو «هيبشتلا نع ثدحتو - ؛

 ءماسقأ ةعبرأ هلعجو ."”ادعبُي مل مهمالك ُرثكأ وه :لئاق لاق ول ىتح «برعلا

 هيبشتو «بيصُم هيبشتو « طرفم هيبشتف : برضأ ٍةعبرأ ىلع هبشت برعلاو» :لاق

 .مالكلا نشخأ وهو .هسفنب موقي الو ءريسفتلا ىلإ جاتحي ديعب هيبشتو «براقم

 وه عاجشللو ءرحبلاك وه :يخسلل مهلوق ءزواجتملا طرفملا هيبشتلا نمف
 لوق كاذ نمف «كلذ قوف اوداز مث . مجنلا غلب ىتح امس :فيرشللو ءدسألاك

 )1١( قباسلا ردصملا )١9/1١(.

 «قباسلا ردصملا (؟) )١/ل/ا١ -18(.

 )*( «قباسلا ردصملا )9/4/5(.

 يلب سنع <"



 : ىسيع نب مساقلا فلُد يبأل حاطنلا ركب وهو مهضعب

 رهدلا نم لجأ ىرغُصلا هتمهو اهرابكل ىهتنم المهمه هَل

 رسلا نيم يدمأ رام بلا ىلع ١ اهو راسم وأ اك ةضارلل

 (” معلا نم ٌئلخلا ناك هّررابو 2سراف ِكسم يف هللا َقَلخ ّنأ ولو
 : ليللا لوط يف : سيقلا ؤرما لاق» : بيصملا هيبشتلا نمو

 لدنج مص ىلإ ٍناَّنك سارمأب اهماصَم يف تقلُع ايرشلا نأك
 . "”«هتماقإو ليللا تابث يف اذهف

 ولح نمو» :لاق دقف «بولقملا هيبشتلا وه دربملا دنع براقملا هيبشتلاو

 :ةمرلا يذ لوق «مالكلا حيرصو «هبيرقو «هيبشتلا
 ك؛دانحلا ٌتاملظملا هتلّلح دقو ُهّبعطق ىراذعلا ِكاروأك ٌلمرو

 . ””(اهل ديكوت وهو «ةملظلا دادتشا : ٌسِدنحلا

 :هلوقكف ءهسفنب موقي ال يذلا ديعبلا هيبشتلا امأو)

 ٌرامح ينأك رادلا يف انأذإ انناريج ثحخأ ينأرول لب

 . '©«هريغب هيلع لدتسي امنإ عماسلا نأل ديعب اذهف «ةحصلا دارأ امنإف

 :*”برضأ ةثالث ىلع عقت يهو «ةيانكلا نع دربملا ثدحت  ه

 :يدعجلا ةغبانلا لوقك «ةيطغتلاو ةيمعتلا :لوألا برضلا
 متتكُم لك تايفخ هللا ملع دقو اهمسا ريغب ينكأ

 ْ : ةيانكلا نم حيرصتلا ىلإ ةحارتسا ةمرلا وذ لاقو

 ندم اطيهيبلتو تشلا دع لأ جا نم قلقا ناكملا ”نغلإ
 دامي نافل دب الر وشل يع ملل داع صولا هد اناقلا بارزعلا

 )١( «قباسلا ردصملا )5/١١١(.
 .(ا/1/ /؟) .بدألاو ةغللا يف لماكلا (؟)

 )*( .(8947/5؟) «قباسلا ردصملا

 )4:( «قباسلا ردصملا )59/"١١(.

 )5( «قباسلا ردصملا :رظنا )؟/5  6(.
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 :ةرقبلا] © مُكيآَسف لإ تقرأ راتبا هزيل كحل ليث نكات لاق وريف قف

 .[ ءاسنلا] 4اَسيلا مَسمَل وأ # : لاقو .[ا4ا/
 هل

 :ةدئاملا] 4 اصلا ِناَلُكسََي انك :همأو حيسملا يف ىلاعت هللا لاقو
 . ةجاحلا ءاضق نع ةيانك وه امنإو « 5

 مظعُي نأ وهو «ةينكلا تقتشا هنمو «ميخفتلاو ميظعتلل :ثلاثلا برضلا
 . همساب ىعدُي نأ لجرلا

 ةينايب تاظحالم» كانه نأب دربملا دوهج فيض ىقوش روتكدلا زجوي 5

 ةيرعش ةيبدأ جذامن هيف ضرعي وهو «نيح ىلإ نيح نم لماكلا هباتك للختت
 نم مالكلا يف ام ىلإ ًانايحأ ًاريشمو «يوغللا حرشلاب اهل ًاعبتم «ةريثك ةيرثنو
 ةملك ًانايحأ ركذيو ء«ريخأت وأ ميدقت وأ بانطإ وأ زاجيإ وأ تافتلا وأ ةراعتسا

 «هجوأ ةثالث ىلع اهلعجو ةيانكلا دنع فقو دقو «يوغللا ىنعملاب نكلو زاجملا

 لدي ام ىلإ شحفملا سيسخلا ظفللا نع ةبغرلل امإو «ةيطغتلاو ةيمعتلل امإ يهف
 هيبشتلا يف ثيدحلا لصفو .ميظعتلاو ميخفتلل امإو «هريغ نم هانعم ىلع

 : عونا ةفيرا ىلع ةعزوبدقو «ةريثك ةلثمأ هيف قاس «هيلإ قبسُي مل هلعل ًاليصفت

 مهأ ناك امبرو .ديعب هيبشتو «براقم هيبشتو «بيصم هيبشتو «طرفم هيبشت

 . ""”(دحاو ىنعملاو ربخلا برضأ عونت هتظحالم هدعب نم نييغالبلل هكرت ام

 ال ال ال

 )١( ص «خيراتو روطت ةغالبلا )50 -5١(.
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 زتعملا نبا :ًاسداس

 :قيتع زيزعلا دبع روتكدلا لوقي «'"”عيدبلا ملع عضاو وه زتعملا نبا - ١
 : يباتك بحاصو (ه )41١ ةنس ىفوتملا يناجرجلا رهاقلا دبع ناك اذإو»

 «يناعملا ملعو نايبلا ملع ةيرظن عضاو وه (ةغالبلا رارسأ) و (زاجعإلا لئالد)

 : ىمسملا هباتك نم كلذ مهفي امك «عيدبلا ملع عضاو وه زتعملا نب هللا دبع نإف
 ًادر باتكلا اذه فلأ هنأ ودبيو ءةرجهلل (717/4) ةنس هفلأ يذلا «عيدبلا باتك

 مه ساون ابأو ديلولا نب ملسمو درب نب راشب نأ هيرصاعم نم معز نم ىلع
 . '"”(مهرعش يف عيدبلا لامعتسا ىلإ نوقباسلا

 هللا باتك يفو «ءامدقلا برعلا مالك يف دوجوم عيدبلا نأ زتعملا نبا نيب - ؟
 «برعلا ثارت يف نفلا اذه ةلاصأ تبثيل «مالسلا هيلع هيبن ثيدحو لجو زع

 ةمدقم يف لوقي كلذ نعو ءهنم اورثكأ امنإو «هيلإ اوقبسي مل نيثدحملا نأو

 ةغللاو نآرقلا يف اندجو ام ضعب اذه انياتك باوبأ يف انمدق دق» :هباتك

 راعشأو «مهريغو بارعألاو ةباحصلا مالكو « - ِةِلدَي - هللا لوسر ثيداحأو

 ًاملسمو ًاراشب نأ ملعيل .عيدبلا نوثدحملا هامس يذلا مالكلا نم نيمدقتملا

 يف رثك هنكلو «نفلا اذه ىلإ اوقبسي مل «مهليبس كلسو مهليقت نم ساون ابأو
 هيلع لدو هنع برعأف .مسالا اذهب يمس ىتح «مهنامز يف فرعف «مهراعشأ

 .هيف عرفتو هيلع بلغ ىتح «هب فغش مهدعب نم يئاطلا سوأ نب بيبح نإ مث
 ةرمثو طارفإلا ىبقع كلتو ضعب يف ءاسأو كلذ ضعب يف نسحأف ءهنم رثكأو

 «ةديصقلا يف نيتيبلاو تيبلا نفلا اذه نم رعاشلا لوقي ناك امنإو .فارسإلا

 وبأ «يسابعلا ديشرلا نب مصتعملا نب لكوتملا نب «هللاب زتعملا دمحم نب هللا دبع ()

 .( 004 - مكآ1 - ه555- 0 «دادغبب هتافوو هدلوم «ةفيلخو رعاش «سابعلا

 )571١8/4-١١9(. «مالعألا :رظنا

 )١5(. ص «قيتع زيزعلا دبع .د « عيدبلا ملع 2
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 ناكو «عيدب تيب اهيف دجوي نأ ريغ نم دئاصق مهدحأ رعش نم تئرُق امبرو
 رمان تأ اذإ مهنم نسحسم

 سانجلاو ةراعتسالا :ةسمخ (عيدبلا) هباتك يف اهسرد يتلا عيدبلا نونفو - "

 هنأ كش الو .يمالكلا بهذملاو ءاهمدقت ام ىلع مالكلا زاجعأ درو ةقباطملاو

 ملع لك دودح حوضو مدعل عيدبلا ملعو نايبلا ملع ثحابم ضعب نيب جزم
 .نايبلا ملع ثحابم يف دعب اميف رهاقلا دبع خيشلا اهلخدأ ةراعتسالاف «كاذنيح

 يتلا ةسمخلا نونفلا هذه عبتأ نيبدأتملل هباتك دئاوف رثكت نأ يف هنم ةبغرو - 5

 مالكلا نساحم) اهامس ًايعيدب ًانف رشع ةثالث ركذب «عيدبلا ملعل ًالوصأ اهدمتعا
 نساحم ضعب ركذن نآلا نحنو» :مسقلا اذه ةمدقم يف لاق دقو .(رعشلاو

 ءاهب ةطاحإلا يعدي نأ ملاعلل يغبني ال «ةريثك اهتساحمو ءرعشلاو مالكلا

 لهج ريغ نم ًارابتخا ةسمخلا نونفلا ىلع عيدبلاب انرصتقا انأ رظانلا ملعيو
 : يه نونفلا هذهو .2"”(مالكلا نساحمب

 .تافتلالا_١

 تيب يف هممتيف هيلإ دوعي مث « هانعم رعاشلا ممتي مل مالك يف مالك ضارتعا - ؟
 .دحاو

 . ىنعم ىلإ ىنعم نم جورخلا نسح - 4
 . مذلا هبشي امب حدم ديكأت - ©

 ”  فراعلا لهاجت .

 .دجلا هب داري لزه- /

 . نيمضتلا نسح - 8

 . ةيانكلاو ضيرعتلا 4

 «ةئلاغلا ةعبطلا «توريب «ةريسملا راد ء.() ص . يكسف وكشتارك قيقحت « عيدبلا )غ0(

 .ما1545 مه

 هل
0 



 :ةيبشتلا نسعد 15

 فرع ام وهو «هل سيل ام كلذ نم هفلكتو يفاوقلا يف هسفن رعاشلا تانعإ- ١

 . يفاوقلا نم مزلي ال ام موزلب دعب اميف
 . تاءادتبالا نسح

 .""”(ةغلابملا) ةفصلا يف طارفإلا ١

 ررمأ يف ىلجتت عيدبلا باتك ةميقو 5

 يتلا ىرخألا بناوجلا ضعب لامهإو .صنلا صئاصخ ىلع زيكرتلا :لوألا

 . عماسلاو ملكتملا لثم ةيغالبلا ةيرظنلا يف امهم ًافرط تناك

 ©"”نيثدحملاو ءامدقلا نيب عارصلا ةيواز نم عيدبلا ةلأسم ىلإ رظنلا : يناثلا

 «ةءارق عورشم ؛ىيداعلا نرقلا نإ 0 هسسأ ل دنع يغالبلا ريكفتلا 0 000

 .(098) ص ء.دومص يدامح
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 رفعج نب ةمادق :ًاعياس

 ًاحضوم هباتك ةمدقم يف ثدحتو «2'"(رعشلا دقن) باتك ةمادق عضو - ١
 : ًاماسقأ مسقني رعشلاب ملعلا» :لاقف «هفيلأت ببس

 .هنزوو هضورع ملع ىلإ بسني مسقف

 . هعطاقمو هيفاوق ملع ىلإ بسني مسقو

 . هتغلو هبيرغ ملع ىلإ بسني مسقو

 .هب دصقملاو هيناعم ملع ىلإ بسني مسقو

 . هئيدرو هديج ملع ىلإ بسني مسقو

 ةيانع عبارلا ىلإ هيلي امو لوألا مسقلا يف بتكلا عضوب سانلا ينع دقو

 «ًاباتك هئيدر نم هديج صيلختو رعشلا دقن يف عضو ًادحأ دجأ ملو ...ةمات

 . '"”«ةدودعملا ماسقألا رئاس نم رعشلاب ىلوأ مسقلا اذه يف يدنع مالكلا ناكو

 نم رعشلا ديج ملع امأف» : يبدألا دقنلا دعاوقب سانلا لهج ًانيبم فيضيو

 «نوبيصي ام ًاليلقف «مولعلا يف اوهقفت ذنم كلذ يف نوطبخي سانلا نإف هئيدر
 رعشلاب صخأ رمألا اذه يف مالكلا اذه نأ تنيبتو .كلذ ىلع رمألا تدجو املو

 نأ تيأر «هيف باتك عضو يف اورصق دق سانلا نأو ءرخألا بابسألا رئاس نم

 .©”(عسولا هغلبي امب كلذ يف ملكتأ

 ءاحصفلا ءاغلبلا نم بتاك « جرفلا وبأ « يدادغبلا دايز نب ةمادق نب رفعج نب ةمادق )١(

 :رظنا .(م 958 - اه 90##) دادغبب يفوت « ةفسلفلاو قطنملا ملع يف نيمدقتملا

 )١9١/6(. « مالعألا

 «ةيملعلا بتكلا راد )25١(( ص «يجافخ معنملا دبع دمحم .د قيقحت ءرعشلا دقن (0)
 . توريب

 .(55)ص ؛.قباسلا ردصملا (*)

 7 ا 0
 ولاربلسازغ



 لوق هنإ) :لاقف رعشلا فرع هيفو .لوألا لصفلا ىلإ لقتني كلذ دعب - ؟

 لك يف» ضرغلاو «ةعانص رعشلا نأب ررقو . «ىنعم ىلع لدي ىفقم نوزوم
 عيمج ناك ذإ «لامكلاو ديوجتلا ةياغ ىلع لمعيو عنصي ام ءارجإ ةعانص

 ةياغ امهدحأ «نافرط هلف نهملاو تاعانصلا ليبس ىلع عنصيو فلؤيام

 3 ظابولا نيس اقينك ةوودحو ةةادرلا ةناغزعح الورع ةذرحتلا

 لبق هديطوتو هتمدقت بجي اممو» :لوقيف ءرعاشلا ةيرح انه ررقيو - “

 اميف اهنم ملكتي نأ هلو «رعاشلل ةضرعم اهلك يناعملا نأ ؛هيف ملكتأ نأ ديرأام

 . "”(هيف مالكلا موري ىنعم هيلع رظحُي نأ ريغ نم ءرثآو بحأ

 هميدقت بجي اممو» :لوقي .هسفن عم رعاشلا ضقانت نم ًاسأب ىري الو - 4
 ًادحاو ًائيش فصي نأب «نيتملك وأ نيتديصق يف هسفن رعاشلا ةضقانم نأ ًاضيأ

 نم بيعم الو «هيلع ركنم ريغ ًانيب ءانسح ًامذ كلذ دعب همذي مث ءًائسح ًافصو
 هتعانص يف رعاشلا ةوق ىلع لدي يدنع كلذ لب «مذلاو حدملا نسحأ اذإ «هلعف

 . "””(اهيلع هرادتقاو

 ىنعملاو ظفللا :ةعبرأ رعشلا دح اهب طيحي ىتلا تادرفملا نأ ركذ  ه

 : يهو «ىرخأ ةعبرأ اهفالتئا نم جتني ةعبرألا هذهو .ةيفقتلاو نزولاو

 . ىنعملا عم ظفللا فالتئا -

 .نزولا عم ظفللا فالتئا

 .نزولا عم ىنعملا فالتئا

 . ةيفاقلا عم ىنعملا فالتئاو -

 تادرفملا ةعبرألا ىهو «ةينامث رعشلا سانجأ تراصو» :اذه دعب لوقيل

 ةدحاو لكل ناك املو .اهنم تافلؤملا ةعبرألاو ؛هدح اهيلع لدي يتلا طئاسبلا
 نوكي نأ بجو ءاهلجأ نم باعي لاوحأو ءاهب حدمي تافص ةينامثلا هذه نم

 .(51)ص « قباسلا ردصملا قرد

 .(560)ص «قباسلا ردصملا (07)

 .(55) ص ءقباسلا ردصملا 29
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 . "!«اهنع هنم ءيش جرخي ال ناك ذإ ءرعشلل نيقحال هئيدرو كلذ ديج
 يفف «تادرفملا ةعبرألا رعشلا رصانع توعن لوانت : يناثلا لصفلا يف " 

 ءاهعضاوم نم فورحلا جراخم لهس ءًاحمس نوكي نأ» ررق ظفللا تعن
 . '"”(ةعاشبلا نم ولخلا عم .ةحاصفلا قنور

 وهو) «عيصرتلا نع ثدحتو «ضورعلا لهس نوكي نأ :نزولا تعن يفو ٠

 نم وأ «هب هيبش وأ عجس ىلع تيبلا يف ءازجألا عطاقم رييصت هيف ىخوتي نأ
 . 7(فيرصتلا يف دحاو سنج

 دصقت نأو «جرخملا ةسلس فرحلا ةبذع نوكت نأ» : :يفاوقلا تعن يفو
 . '؟«اهتيفاق لثم ةديصقلا نم لوألا تيبلا يف لوألا عارصملا عطقم رييصتل

 ضرغلل ًاهجاوم ىنعملا نوكي نأ كلذل فصولا عامجو) :لاق ىنعملا يفو
 ىنعملا يف ثيدحلا رصق دقو 0 ”(بولطملا رمألا نع لداع ريغ .دوصقملا

 يئارملاو بيسنلاو ءاجهلاو حيدملا : يهو «ةيرعشلا ضارغألا مهأ ىلع

 . هيبشتلاو فصولاو

 نيتيشلا نيب عقوأ اما: هلوقب هيبشتلا فرع ةيبشتلا تعن نع هليئاعت يفوز 7
 لاح ىلإ امهب يندي ىتح ءاهيف امهدارفنا نم رثكأ تافصلا يف امهكارتش
0 

 : يلاوتلا ىلع يهو «ةيرعشلا يناعملا عيمج معت ًاتوعن ركذي كلذ دعب 6
 قؤفاكتلا «ةغلابملا .ميمتتلا ءريسفتلا ةحص «ةلباقملا ةحص ءميسقتلا ةحص
 .تافتلالا

 يفف «تابكرملا ةعبرألا رعشلا رصانع توعن لوانتيل لقتني كلذ دعب - 4

 )١( «.قباسلا ردصملا ص)١/7(.

 .(75)ص .قباسلا ردصملا قفز

 )0( ء.قباسلا ردصملا ص)8١(.

 )( .(85)ص ء«قباسلا ردصملا

 ؛قباسلا ردصملا كلا ص١)9١2(.

 )5( ء«قباسلا ردصملا ص)8؟١(.
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 «فادرإلا «ةراشإلا «ةاواسملا : نع ثدحتي «ىنعملا عم ظفللا فاللتثا تعن

 . سناجملا «قباطملا «ليثمتلا

 «نزولا عم ىنعملا فالتئاو «نزولا عم ظفللا فالتئا نع ثدحتي مث

 رصانعلا يف بويعلا لوانت رعشلا بويع هباتك نم ثلاثلا لصفلا يفو - ٠

 .ةبكرملا ةعبرألا رصانعلاو «ةدرفملا ةعبرألا

 «نزولا بويع نع ثدحت مث .ةلظاعملا نع ثدحت ظفللا بويع يفق

 بويع نع مث .دانسلا .ءاطيإلا .ءاوقإلا « عيمجتلا : ىهو ىفاوقلا تبويعو

 يهو «يناعملل ةماعلا بويعلا نع مث «تسلا ةيرعشلا ضارغألا يف يناعملا
 «ضقانتلاو ةلاحتسالا «ريسفتلا داسف «تالباقملا داسف «ماسقألا داسف :هدنع

 بسني نأ «فرعلا ةفلاخم «هعوقو زوجي ام لاح يف يناعملا يف عنتمملا عاقيإ
 .هل سيل ام ءىشلا ىلإ

 : ةبكرملا ةعبرألا رصانعلا ىلإ عجرت يتلا بويعلا نع ثدحت مث

 ريغل ليوطتلاو لالخإلا نع ثدحت «ىنعملا عم ظفللا فاللتتا بويع ىف

 . ةدئاف

 بينذتلاو « ميلثتلاو وشحلا نع ثدحت «نزولا عم ظفللا فالتئا بويع يفو

 .ليطعتلاو «رييغتلاو

 «ةيفاقلا بلط يف فلكتلا نع ثدحت «ةيفاقلا عم ىنعملا فالتثا بويع يفو

 . عجسلا لجأ نم ةيفاقلاب نايتإلاو

 لوحو ءوطسرأ جهنمو ةينانويلا ةفسلفلاب ةمادق رثأت ىلإ ريشن نأ ىقبي ١-
 فلأ» :نيشال حاتفلا دبع روتكدلا لوقي .ةمادق هفاضأ ام لمجمو «رمألا اذه

 دعب تفرع ثحابمل ضرعتو «ىنانويلا ركفلاب هيف ًارثأتم رعشلا دقن هباتك ةمادق
 «ةراشإلاو ء«ةاواسملاو «لاغيإلاو .ميمتتلا :يهو .يناعملا ملع نم اهنأ

 « هيبشتلا :يهو «نايبلا ملع نم اهنأ تفرع ثحابمل ضرعت امك .زاجيإلاو

 6ا/ ١

 لمه كبأ 0
0 



 فرعو «فادرإلاو «ليثمتلاو « ةراعتسالاو .هماسقأو هروص نايب ىف ضيفيو

 نيعرتخملا لوأ زتعملا نباو ةمادق دع دقو .اهل دهاوشلا برض عم كلذ لك

 اهداقنو «ةغالبلا باوج هنأب ةمادق يولعلا فصو دقو «هل نينودملاو عيدبلل

 .2"”(ريبخلا اهتيّرخو ءاهيناعم ىلع نميهملاو ءريصبلا

 نأ ىلع» :يجافخ معنملا دبع دمحم روتكدلا لوقي هتاذ قايسلا يفو -

 ةيبرعلا نيتفاقثلاب هيف ًارثأتم ءرعشلا دقنل ًايدقن ًاجهنم عضي هباتك يف ةمادق

 روص دقف .يلقع دقن رعشلا دقن يف ةمادق جهنو «ةينانويلا ةفسلفلاو ةليصألا

 ءرعشلا رصانع نايبب كلذو «هيلع نوكي نأ بجي امو ء«رعشلل ىلعألا لثملا

 ًالوأ اندشري ىلعألا لثملا اذه نإ :لاق مث ءرصنع لكل ةليمجلا فاصوألاو

 دض وه يذلا هئيدر ةفرعم ىلإ عبتلابو ًايناثو ءرعشلا ديج ةفرعم ىلإ تاذلابو
 ةدوجلا نيب رعشلا نم ناك ام ىلإ ةبسنلاب ةءادرلا ةجرد ةفرعم ًاثلاثو «هنم ديجلا
 . "0(ةءادرلاو

 جهنلا اذه نأ ىلع» :ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف ةمادق رثأ ًاررقم فيضيو

 دقنلا لوصأو «ةيبرعلا ةغالبلا نيودتل ةئيرج ةوطخ ربكأ ناك ةمادق هجهن يذلا

 ءاذتحا دقنلا يف هجهنو ةمادق اوذتحا برعلا داقنلا نم ةثالث نأ كبسحو «يبدألا

 نبا امهيناثو «نيتعانصلا هباتك يف (ه 595) يركسعلا لاله وبأ مهلوأو «ًالماك

 ىف (ه 155) ىجافخلا نانس نبا امهثلاثو .ةدمعلا هباتك ىف (ه16057) قيشر

 دقن ىف هئازآو ةمادقب اديذتك ًارئات ةغالبلا ءاملغ رثأت دقو« ةضاييففلا نس هباتك
 1 . "”(مهاوسو يكاكسلاو يناجرجلا رهاقلا دبع مهنمو ءرعشلا

 الال ل

 )١( ص «نآرقلا بيلاسأ ءوض يف يناعملا )57 - 55(.

 ' .(0!ل) ص [ققحملا ديهمت] ءرعشلا دقن (؟)

 0( ص «قباسلا ردصملا )08(.

 م١

 هل
 هيلاري لسازع



 بهو نب ناميلس نب ميهاربإ نب قاحسإ :ًانماث

 امك (نايبلا هوجو يف ناهربلا) وأ «2""(رثنلا دقن) باتك بحاص وهو - ١
 يف) رداقلا دبع نسح يلع لاقم ىلع ًادمتعم .فيض يقوش روتكدلا كلذب مزج
 اذه نإ : هيف لوقي «قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجمب ١158/1758 ةنس

 نمد نع املا م طاق ىل اسحب بقوا هلل" دقت متناب عط ىدلا دكاكلا
 رثع «بعو نب ناميلس نب ميهاربإ نب قاحسإل (نايبلا هوجو يف ناهربلا) باتك
 يف مدخت تناك ةرسأ نم فلؤملاو .""'«ةيبوروألا تابتكملا ضعب يف هيلع
 .نومأملا رصع ذنم ةيسابعلا نيواودلا

 ذاتسألا كلذب مزج دقو ءرفعج نب ةمادق ىلإ ًابوسنم عبط دق باتكلا ناكو

 نسح يلع نع ًالقن فيض يقوش روتكدلا هيلإ بهذ امو ؛"”يدابع ديمحلا دبع
 ناكف يدابعلا مالك امأو «ةطوطخم ةخست ىلع نمتعي هنأل ىوقأ رداقلا دبع

 .جاتنتسالاو ءارقتسالاو ءرثنلا دقنو رعشلا دقن نيب تانزاوملا ىلع دمتعي

 نم المج اذه يباتك يف تركذ دقو» : لاقي دهم هياالجلا ىف خضر هر

 ءاهيلإ نيمدقتملا قبسأ مل «ناسللا لهأ ءامكح بادآ نم ًارقفو ءنايبلا ماسقأ

 كلذ ضعب يف ترصتخاو ؛هولمجأ ام يلاوقأ ضعب يف تحرش ينكلو
 هنم عضاوم يف تعمجو «هورعوأ ام هنم ريثك يف تحضوأو «هولاطأ ام

 . 2 7(همهف حاضيولاو عمجلاب برقيو «هظفح راصتخالاب فخيل .هوقرفام

 ؛ ةغالبلا تاعوضوم نم ىتش تاعوضوم لوانتي (رثنلا دقن) باتكو - “

 فذحلاو زغللاو «لاثمألاو ةراعتسالاو يحولاو زمرلاو هيبشتلاو ربخلاك

 .مالعألا يف هل مجرتي مل )1١(

 .(97) ص «خيراتو روطت ةغالبلا (؟)

 .[قيقحتلا ةمدقم] )20١( ص ءرثنلا دقن باتك :رظنا (9)

 .(0) ص «قباسلا ردصملا (5)
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 نع ثدحت امك .كلذ ريغو ةرابعلا فيلأتو «ريخأتلاو ميدقتلاو ةغلابملاو

 ىف ظافلألا نيشت ىتلا بويعلاو «لسرتلاو بطخلا لوانتف «هيف ءاج امو روثنملا

 .لدجلا بدأو «ةباتكلا يف طخلا نسح نع ملكتو «ةباطخلا

 ةعبرأ ىلع نايبلاو» :لوقي «ةعبرأ هدنع ىهو «نايبلا هوجو نع ثدحت - 5

 لصحي يذلا نايبلا هنمو ءاهتاغلب نبت مل نإو ءاهتاوذب ءايشألا نايب هنمف :هجوأ

 هلنمو «ناسللا قطن وه يذلا نايبلا هلمو «بللاو ةركفلا لامعإ دنع بلقلا ىف

 . "'”(باغ وأ دْعَب نم غلبي يذلا باتكلاب نايبلا

 امهو «هيبشتلاو ليثمتلا ةغللا ىف سايقلاو» :لاقو . سايقلا نع ثدحت ©

 ءيش هبشي نأ زوجي ال هنألو ءاهرئاس يف ال اهيناعم ضعب يف ءايشألا نيب ناعقي
 يف ًاهيبشت نوكي نأ نم ولخي ال هيبشتلاو ؛هريغ نوكيو ؟ هتافص عيمج يف ًائيش

 اذإ همكح لثمب ههبشل مكحي يذلا وه دحلا يف هبشلاف ءمسا وأ فصو وأ دح

 يف هبشلاو «ًابذاك نوكيف اهضعب يفو ءًاقداص نوكيف «ءايشألا ضعب يف مكحي
 .©”(فصو نم ًاقتشم مسالا نوكي نأ الإ ءيشب هيف موكحم ريغ مسالا

 ةثالث نيقيلاف «ءقيدصت هنمو نيقي هنم ربخلا نأ ركذ ربخلا باب ىفو - 5

 : ماسقأ

 ةنيابتملا ةعامجلا نسلأ ىلع ىتأي يذلا رتاوتلاو ةضافتسالا ربخ :اهدحأ

 . مهنادلبو مهتدارإو مهممه

 .ةمئألا نم رهج نمو «مالسلا مهيلع لسرلا ربخ :يناثلاو

 .ةماعلا هدهشت مل امم هب ةصاخلا رابخأ ترتاوت ام : ثلاثلاو

 اميف رثكألاو نالجرلاو لجرلا هب يتأي يذلا ربخلا وهف قيدصتلا ربخ امأو
 نم ملعُي الو «نيموصعملا رابخأ الو رتاؤتلاو سايقلا نم هتفرعم ىلإ لصوي ال

 .(4) ص «قباسلا ردصملا (؟)
 .(50) ص «قياسلا ردصملا )0

 ل



 «نيرخآ نود موق اهب يلتبا يتلا نيدلا ثداوح يف ايتفلا لثم كلذو ءداحآلا ةهج

 . ''”اهيف بجاولاب اوربحخف اهنع اولأسف

 :لاقف «برعلا مالك يف اهدوجو ببس نع ةراعتسالا باب يف ثدحتو

 نم رثكأ مهظافلأ نأل برعلا مالك يف اهيلإ جيتحا امنإف ةراعتسالا امأو»

 دحاولا ىنعملا نع نوربعي مهف «مهناسل ريغ ناسل يف اذه سيلو «مهيناعم

 «هريغ نبيو هنيب ةكرتشم تناك امبرو «هل ةدرفم تناك امبر «ةريثك تارابعب

 اذإ نولوقيف ءزاجملاو عسوتلا ىلع ضعب عضوم يف كلذ ضعب اوراعتسا امبرو
 «لخبيل هلأسي مل وهو .(نالف هلخب دقل) : هيلع هب لخبف ًائيش َّلجرلا ّلجرلا لأس

 مهعسوت يف زاج «هايإ هتلأسم دنع هنم رهظ امل لخبلا نكلو «هيطعيل هلأس امنإو
 :رعاشلا لوق هنمو . هيلإ كلذ بسنُي نأ مهلوق زاجمو

 * ةدلاولا دلت ام تومللف *

 ىلإ ةريصمج ناك ايل كلو «توعبل أل :نشعلل كلولا :بلطت اننإ ةدلاولاو
 ناءرعلا تارك ارو 39: ىلاغت ةلوق نق هلفمو «ةتدلو كنززملل لاقي نأ قاف تملا

 ْوُهَفْفب نأ هَ ولد ع اَلََسَو (2) اوس اباَجِح ةَرْجآلا نما سل نيو َكَباَلََج
 دق نآرقلا ةوالت دنع اوناك مهنأ كلذو .[45- 40 :ءارسإلا] 4 ارق حادا ّفَو

 ىلع لاقي نأ زاجف ؛هربدت نع مهعامسأب اوفدصو ءهمهفت نع مهبولق اوبجح
 ام ىلع ليلدلاو «كلذك مهلعج مهيلع كلذ الت يذلا نإ :ةراعتسالاو زاجملا
 لجو زع هللا لوق ءمهريغ نود كلذل نولعافلا مه مهنأ رمألا ةقيقح نأو «هانلق

 اوَسْفَتْسأَو ماذا يف ْغَعيَح اَوَعَج هَل هَل مهو الح ْنِإَوال : رخآ عضوم يف
 مِن لَو :ىلاعت هلوق لوألا لثمو . [7 :حون] 4انايكَمشأ أوربكَتَسَأَواوُرَصأو مبا
 نم ةلزنمب ناك ركذلا نع لفغ امل « [؟18 :فهكلا] ةيآلا 44 اَنِْوَو نع ّمَبلَق اَنْلَهْعَأ َنَم

 لاقي نأ زاج امك «هبلق لفغأ دق هركذأ يذلل لاقي نأ زاجف «ةلأسملا دنع لخب

 . "”(هلخب دق هيلع لخبف كلذ لأس يذلل

 540-١ ص «قباسلا ردصملا :رظنا ()

 .(590 )584  ص .قباسلا ردصملا (؟)
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 زاجملا نيب جزمي وهف «ةيغالبلا تاحلطصملا لخادت هدنع ظحلن نحنو

 زاجملا يف جردنت اهركذ يتلا ةلثمألاو «ةراعتسالاو لسرملا زاجملاو يلقعلا

 ةقالع دوجول يقيقحلا هلعاف ريغل لعفلا ةبسن يأ «ةيببسلا ةقالعلا يذ يلقعلا
 امل نكلو «توميل ال شيعيل دلولا بلطت امنإ ةدلاولاو» :هلوق امأو «ةيببسلا

 :رعاشلا لوق ىلع ًابيقعت «هتدلو توملل :لاقي نأ زاج توملا ىلإ هريصم ناك
 .هيلإ لوؤيس ام رابتعاب لسرم جازم اذهف (ةدلاولا دلت ام تومللف)

 تاحلطصملا جازتماو «بولسألا بعص باتكلا اذه نأ يه ةصالخلاو 6

 لثم «نايبلاب ةلص تاذ ريغ تاعوضوم هثحابم يف تمحقأ دقو «هيف ريثك ةينايبلا
 ملع طبنتسي دقو» :لاق ثيح ءربخلا نع ثيدحلا نمض نظلا نع ثيدحلا
 مياس ل كر طل «نيمختلاو نظلا وه ثلاث هجوب ءايشألا نطاب
 صحب نإ # : لجو زع هللا لاق كلذلو «لطابو قح نظلا يفو ءربخ هيف يتأي الو
 :نيقيلا جرخم هجرخأف رخآ عضوم يف لاقو ء[7 تاردعلا] 4ك نأ

 رادقم ىلع ئرما لك نظو . 1114 : ةبوتلا] 4هيلإ اَّلِإ أ َّنِم اتكلم ل نأ اريلعو
0 

 نم ليال ولعل نو نا 0 : ىلاعت لاق ءملعلا باوبأ
 ىنعمب اهيف نظلاف ءاهب دهشتسا يتلا ةيناثلا ةيآلا امأو . [؟8 :مجنلا] اني يَ
 .نيقيلا

 الال ال

 )١( ص «قباسلا ردصملا )0"(.
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 ايطابط نيا :ًاعسات

 كطاح  تمهف» :هتمدقم ىف لوقيو «؟'”رعشلا رايع باتك بحاص وهو - ١

 طمعا ىلإ "دهني هي ياللا (ينسلاوب عقلا مدع قفا ان[: تلاسا اعنا
 ام كل نيبم انأو «كيلع هنم رسَع ام ريسيتل ىتأتلاو «ءكمهف ىلع كلذ بيرقتو

 . ؟9«ىلاعت هللا ءاش نإ هنم كيلع قلغتسي ام حتافو ءهنم تلأس

 ءظافلألاو يناعملا :لثم ةغالبلا ثحابم ضعب هباتك يف لوانت دقو - ؟

 ءهيبشتلا تاودأو «تاهيبشتلا بورضو ههيبشتلا يف نيدلوملا ةقيرط
 ءاهديلاقتو برعلا ننسو .«حيرصتلا نع بوني يذلا ضيرعتلاو «تاءادتبالاو
 يهاولا «ظفللا نسحلا رعشلاو «ةكرتشملا يناعملاو «جسنلا ةتوافتملا تايبألاو

 ضرعملا يف عرابلا ىنعملاو «ةغايصلا ثرلا ىنعملا حيحصلا رعشلاو «ىنعملا

 نأ عيطتسن ثيحب كلذ ريغو ءصلختلاو «(ولغلا) ةديعبلا تاهيبشتلا «نسحلا

 . ةغالبلا ىلإ تدنتسا باتكلا اذه ثحابم رثكأ نإ لوقن

 فوقولاو» :لاق «ةغالبلا ثحابم ضعب ركذ رعشلا تاودأ نع هثيدح يف -*

 تلاق نف لك يف «هيناعم يف فرصتلاو «رعشلا سيسأت يف برعلا بهاذم ىلع
 اهتلاطإو ءاهريصقتو اهبانطإو اهضيرعتو اهنم ةلدتسملا نول نو ةيرعلا
 نسحو ءاهيناعم ةلازجو ءاهظافلأ ةبوذعو ءاهتبالخو اهفطلو ءاهزاجيإو
 . "”«اهعطاقم ةوالحو ءاهينابم

 رعاش .يولعلا ينسحلا ءابطابط ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم وه )١(

 مالعألا رظنا .(م984 < ها55) .ناهبصأب هتافوو هدلوم .بدألاب ملاعو قلفم

 .(708/0) «ىلكرزلل

 ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .(68)ص ءروزرز ميعن ةعجارم هرغشلا رايع (0)
 .م1987 /ها107١ «ىلوألا

 )٠١(. ص «قباسلا ردصملا (9)
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 ليلحتلا ةلق عم ةلثمألا نم راثكتسالا يهف فلؤملا اهعبتا يتلا ةقيرطلا امأ - 5

 ىتلا تايبألا نع هثيدح ىف هل دجت ال تنأ ًالثمف «نايحألا نم ريثك يف همادعنا وأ
 كافر. 607 طنا ةيمخ الإ يتم( )خ3 عقر وهو: اهتاعنم يف اهولقاق :قرغأ
 يي

 : ةغبانلا تيب دنع لاق

 عساو كنع ىأتنملا نأ تلخ نإو يكردم وه يذلا ليللاك كنإو

 يف هفصو هنأل «حبصلاك لقي ملو (يكردم وه يذلا ليللاك) :لاق امنإو»

 . "'”(ةريثك ٍناعمل ةعماج ةملك يهف «هل وهو ليللاب ههبشف ءهطخس لاح

 : قدزرفلا لوق دنع لاقو

 ةرئاز هركُي ٌتوملاو ينذخأيل ًالبقم توملا ىأر ول ىتح تفخ دقل
 هرظاون ماس وهو ىفغأ وه اذإ ةعور نوهأ جاجحلا نم ناكل

 اذإ فصولا يف ةغلابم دشأ نوكيل (ىفغأ وه اذإ) : هلوق يف هفطل ىلإ رظنافا

 ءءافغإلا نع ههزن مث ًاظقي المأتم ًارظان هب كنظ امف «توملاب هلافغإ دنع هفصو
 . ”9«(هرظاون ماس وهو) :لاقف

 فيرعت يف ةليلق رطسأو هعوضوم ناونع ركذب يفتكي ام ابلاغ فلؤملاو -
 تلوانت يتلا هباتك تامدقم الإ اذه نع ذشي ملو «ةلثمألا درسي مث ءعوضوملا

 ةقيرطو «نيدلوملا رعشو ءظافلألاو ىناعملاو ءرعشلا ةعانصو «هتاودأو رعشلا

 ءاهيلع ءاجهلاو تيدملا ءاتبو:برعلا دنع ةيقؤلحألا لثملاو «هيبشقلا يف ثرغلا
 ىلع اهلج يف دمتعاو « يرثن بولسأب اهلوانت تاعوضوم يهف ءرعشلا رايعو
 .ددصلا اذه يف هلبق ليق ام

 :لاق ثيح «تاهيبشتلا بورض نع همالك ةيغالبلا هثحابم نم - 1

 «ةئيهو ةروص ءيشلاب ءيشلا هيبشت اهنمف «ةفلتخم بورض ىلع تاهيبشتلاو»

 .(14- ه١1) ص «قباسلا ردصملا :رظنا ١(

 .(همز ص .قباسلا ردصملا قفز

 .هسفن قباسلا ردصملا (9
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 هب ههيبشت اهنمو «ةعرسو ًائطبو «ةكرح هب ههيبشت اهنمو «ىنعم هب ههيبشت اهنمو

 اذإف ءضعبب اهضعب يناعملا هذه تجزتما امبرو ءاتوص هب ههيبشت اهنمو ءآنول
 يوق فاصوألا هذه نم ناعم ةثالث وأ ناينعم ءيشلاب هبشملا ءيشلا يف قفتا
 امأفن يل ةةروملا ةريدكلا نغاشللا ب رهكلا تخويف ىديفلا دكاتوت تيكا
 : سيقلا ئرما لوقكف «ةئيهو ةروص ءيشلاب ءيشلا هيبشت

 يلابلا ٌففشحلاو ٌبانعلا اهركو ىدل ًاسبايو ًابطر ريطلا ٌبولق نأك

 :هلوقكو

 ©"”بقتُي مل يذلا ٌعزجلا انلحرأو انئابخ لوح شحولا َنويع نأك

 . ماسقألا ةيقبو مسقلا اذهل ةلثمألا درس يف رمتسيو

 تلق .ًاقداص هيبشتلا نم ناك امف» :لوقيف «هيبشتلا تاودأ ثحبم ىف امأو

 داك رإ لافي را هارد هل كلف قذيصلا براق انو هلا ةكك لإ تناك قصوى
 : سيقلا ئرما لوق قداصلا هيبشتلا نمف

 لاّمقل بست ٍنايهر ٌحيباصم اهنأك ٌموجنلاو اهيلإ ٌترظن
 ءمهحيباصمل نابهرلا دهعتو اهئايض طرفل نابهر حيباصمب موجنلا هبشف

 لءاضتتو «ليللا لوط ةرهاز موجنلا كلذكف «حبصلا ىلإ رهزتل اهيلع مهمايقو
 ةيدابلاب برعلا ءايحأ نأل (لافقل بشت) :لاقو .هل حيباصملا لؤاضتك حابصلل

 ىلإ ىتشم نمو «ىتشم ىلإ فيصم نم اهيلإ يوأت يتلا اهعضاوم ىلإ تلفق اذإ
 موجنلا هبشف ءاهب ىدتهُيل ءاهتلقو اهلزانم ةرثك ردق ىلع ًانارين تدقوأ «عبرم
 ىلع ناكم دعب ناكم يف اهعامتجاو نارينلا كلت قرفتب ءامسلا نم اهعقاومو

 لافقلا يدتهي امك موجنلاب ىدتهُيو .برعلا ءايحأ نم لافقلا لزانم بسح
 .'"”(مهل ةدقوملا نارينلاب

 دنع جردني همدع نم هيبشتلا ديكأت نإف «ليلحتلا اذه ةدوج نم مغرلا ىلعو

 هيبشتلا تاودأ نع نوثدحتي نيح مهو «لاحلا ىضتقم ةاعارمب نييغالبلا

 .(595 ص «قباسلا ردصملا قلد

 .(58- 57) ص ءقباسلا ردصملا ()

0 



 هيلإ بهذ امم ةيملع رثكأ ميسقت وهو «لاعفأو ءامسأو فورح ىلإ اهنومسقي

 عضولا ابطابط نبا ربتعا امنيب .يوغللا عضولا نويغالبلا ربتعا ثيح .فلؤملا
 هتقباطم لالخ نم يذلا يجراخلا عضولا ةقباطم ثيح نم ء«هيبشتلل يلالدلا

 .ةادألا ديدحت نكمي هيلعو ءهنم برتقا امو قدصلا تعن نوكي

 ثحابم نم دافتسا دق ابطابط نبال رعشلا رايع باتك نأ ةصالخلاو - 7

 تينع يتلا بتكلا ةلسلس نمض ةماه ةقلح ربتعي وهو ءاهب هونو «هلبق ةغالبلا

 . برعلا ثارت يف يغالبلا ثحبلاب

 الال ل
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 دهش يذلاو .يرجهلا عبارلا نرقلا يف برعلا داقنلا رابك نم وه يدمآلا ١

 هنع ثدحتنس يذلا ىناجرجلا ىضاقلا وهو «يدمالا نع ةيمهأ لقي ال رخآ ًادقان

 نمو تلا راصنا نيم ةقنق موس كراك افلا نرغلا ده قفا + اراك دك

 ون اطلا يشر رمنار هيا يدمألا فلا هير ؟فاناوم عمت ياو جنات
 اذه مدقت املف «قيقدلا يملعلا هانعمب برعلا دنع دقنلا يف باتك لوأ دعي يذلا

 يضاقلا فلأف .هموصخو يبنتملا راصنأ نيب ًاضيأ ةيوقلا ةموصخلا ترهظ نرقلا

 ء(هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا) : ميقلا هباتك يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع

 نيتاه يف مكحلا يف ةيغالبلا سيياقملاب يناجرجلاو يدمألا دافتسا دقو

 ةلأسم لك يف لصيفلا وه ميركلا نآرقلل ينايبلا بولسألا ناك امك «نيتموصخلا

 . '"”(اهلوح ةموصخلا تدتشا

 همسر يذلا جهنملا يف يه ام ردقب ةنزاوملا يف تسيل باتكلا ةميقو -'"*

 نأ ىرأ الو ؟يدنع رعشأ امهيأب لوقلا قلطأ نأ بحأ تسلو» :لوقي «يدمآلا
 ةعبرألا يأ ىلع اوقفتي مل سانلا نآل «نيقيرفلا دحأ مذل ٌفدهتسيف كلذ لعفي

 قدزرفلاو ريرج يفالو «ىشعألاو ةغبانلاو ريهزو سيقلا ئرما يف ؟رعشأ
 ةيهاتعلا ىبأو ساون ىبأ ىفالو .ديسلاو ناورمو راشب ىف الو «لطخألاو

 مهبهذم ناش رعشلا يف سانلا مارا فالسلال فسكلا نب سابعلاو ملسمو

 ةحص رثؤيو «هبيرقو مالكلا لهس لضفي نمم كتمالس هللا مادأ تنك نإف . هيف

 رعشأ يرتحبلاف «قنورلاو ءاملا ةرثكو ءظفللا ولحو «ةرابعلا نسحو .كبسلا

 نم وهو «ةيوارو .«بدألاب ملاع «مساقلا وبأ ءيدمآلا ىيحي نب رشب نب نسحلا وه (1)
 ءمالعألا :رظنا .(م٠58 - هالال٠) .ةرصبلاب هتافوو هدلومو «دمآ نم هلصأ «باتكلا

(186/5). 

 8٠0١(. -159)ص «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق (؟)

١ 71/ 
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 جرختست يتلا «ةضماغلا يناعملاو «ةعنصلا ىلإ ليمت تنك نإو .ةرورض كدنع

 رعشأ كدنع مامت وبأف «كلذ ىوس ام ىلع يولت الو «ةركفلاو صوغلاب

 .ةلاحم ال

 ةديصق نيب نزاوأ ينكلو .رخآلا ىلع امهدحأ ليضفتب حصفأ الف انأ امأف

 ىنعم نيبو «ةيفاقلا بارعإو ةيفاقلاو نزولا يف اتقفتا اذإ امهرعش نم ةديصقو
 مكحا مث ؟ىنعملا كلذ يفو «ةديصقلا كلت يف رعشأ امهيأ :لوقأ مث «ىنعمو

 ديجلاب ًاملع تطحأ نإ ءامهنم دحاو لكل ام ةلمج ىلع تئش نإ ذتنيح تنأ

 ةيقيبطت ةسارد عقاولا يف» ةنزاوملا دجن مدقت ام ليلحت نمو . '"”(ءيدرلاو

 ."”(نيرعاشلا رعش يف تانسحملاو ةروصلل

 ئدتبأ انأو» :لاقف ءهباتك ىف ةيملعلا ةداملا ضرع ةيفيك يدمآلا ددح -*

 ةقرفلا ىلع نيرعاشلا نيذه باحصأ نم ةقرف لك جاجتحا نم هتعمس ام ركذب
 ىلع ضعب هاعني امو ءرخآلا ىلع امهدحأ ليضفت يف مهمصاخت دنع «ىرخألا

 ءمكحت نأ تكش نإ كمكح يف ةوقو ةريصب دادزتو «كلذ لمأتنل «ضعب

 . ””(هدقتعت نأ لعل اميف كداقتعاو

 ةيرم ال يذلا قحلاو» : رقص دمحأ ديسلا لوقي ةنزاوملا باتك ةميق نعو - 5

 نأ بسحأ الو «مهرابكإب ريدج «ءارقلا باجعإب قيلخ ةنزاوملا باتك نأ هيف
 داقن مظعأ يدمآلا نإ : يلوق ّيلع ركنيس ةعبطلا هذه يف هل هتءارق دعب مهنم ًادحأ
 ةمأ دقنلا خيرات يف هنإو «ىراجي الو «عراضي ال يذلا مهمامإو «يبرعلا بدألا

 ةعاصنو ءهضرع نسحو «.هركف قمعو ءهيأر ةلاصأو .هجهنم ةقد ىف ءهدحو

 هسفن بدتناو ءاهل همزع درج يتلا ةقاشلا ةمهملل هصالخإ ةدشو «هبولسأ

 هيدي نيب نم باتكلا جرخ ىتح ءاهئابعأ لمحت ىلع اهرّبصو ءاهب ضوهنلل
- 

 ًاملم «يناعملا تاتشأل ًاعماج «هل غارأ يذلا ضرغلاب ًايفاو «اميوق ًادصحتسم

 راد«( 5 - ١/0)ءرقص دمحأ ديسلا قيقحت «يرتحبلاو مامت يبأ رعش نيب ةنزاوملا )١(

 .ةعبارلا ةعبطلا «ةرهاقلا «فراعملا

 )١5(. ص «قيتع زيزعلا دبع .د «نايبلا ملع (؟)

 .(5/1) ,ةنزاوملا (9
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 .؟)«ريبكلا ثحبلا اذه لثم اهبلطتي يتلا ثيدحلا فارطأب

 يف اهلعجو «ةيغالب ةهجو نم ةيدقنلا لئاسملا ضعب يدمآلا ضرع - ©
 : كلذ نم «ةسيئر تارقف وأ باوبأ

 . ظافلألاو يناعملا نم مامت وبأ هيف طلغ ام -

 هتاراعتسا نم عيبقلاو هيناعم نم طقاسلاو مامت يبأ ظافلأ نم لذرلا -
 . هجسنو همظن نم دقعتملا هركتسملاو

 . ةقباطملاو سينجتلا حيبق نم مامت يبأ رعش يف ءاج ام -

 . هظافلأ يشحوو «هديقعتو «هجسن ءوس يف باب

 . نزولا بارطضاو فاحزلا نم هرعش يف رثك اميف باب

 . يرتحبلا تاقرس -

 «قورسمب سيلو «مامت يبأ نم يرتحبلا ىلع ةقرسلا ءايضلا وبأ هيف ىعدا ام

 . هلاذتباو هانعم ةرهشل

 سيل نافلتخم ناينعملاو «مامت يبأ نم قورسم هنأ ىلع ءايضلا وبأ هب ءاج ام

 . قسانت الو قافتا امهنيب

 «قورسم ريغ وهو مامت يبأ نم ةقرسلا يرتحبلا ىلع ءايضلا وبأ هيف ىعدا ام

 .دحأ ىلع ةروظحمب تسيل يتلا ظافلألا يف وه امنإ امهنيب قافتالا نأل

 .يناعملا يف يرتحبلا ءاطخأ

 . يرتحبلا نازوأ بارطضا

 نم انه ركذي هدجن «مامت يبأ تاراعتسا نم حيبقلا عوضوم ىلإ اندع ولو - *

 :مامت يبأ لوق اهحيبق

 هرعش ىف هتعبتت اذإ امم اذه هابشأو» :اهدعب لوقيل «ًاتيب (57) هدعب ركذيو

 عطقت ًاديو ءًاعدخأ رهدلل ظافلألا هذه ةثاثغ عم ىرت امك لعجف «ًاريثك هتدجو

 .(ققحملا ةمدقم نم ١/١١ ١5 ءقباسلا ردصملا )١(
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 نونب مايألاو .مستبيو ركفيو «ماركلاب قرشي هلعجو «عرصي هنأكو ءدنزلا نم
 «باوصلا نم دعبلاو ةثاثغلاو ةناجهلاو ةحابقلا ةياغ يف تاراعتسا هذهو . . .هل
 وأ «هبساني وأ «هبراقي ناك اذ[ هل وع نينيل ايلا ىيعملا برعلا تراعتسا امنإو
 ذئنيح ةراعتسملا ةظفللا نوكتف «هبابسأ نم ًاببس ناك وأ «هلاوحأ ضعب يف ههبشي
 . "0”(هل تريعتسا يذلا ءوشلاب ةقئال

 قفاوت نأ يدمآلا دنع لوقلا نونف نم اهريغو ةراعتسالا لوبق يف ةدمعلاف
 رثؤي ناك اذهلو .“””يبرعلا رعشلا دومعب كسمتم وهف ءاهمالك يف برعلا ةقيرط
 يرتحبلا ةقيرط

 (هظافلأ يشحوو هديقعتو مامت يبأ جسن ءوس) باب ىلإ اندع ول كلذكو
 مامت ع ىلع ًايعان ءاهمالك يف برعلا ةقيرطب ًاكسمتم يدمآلا اندجو
 يف هدجتو «كلذ نم هارت ام رثكأ امو» : هتمدقم يف لاق دقف ءاهنع فاكنتسالا

 يبأ نب ريهز يف هنع هللا يضر ب باطخلا نب رمع نع يور امب عمس هنظأو .هرعش
 حدمي الو ءهيشوُح عبتتي الو «مالكلا نيب لظاعُي ال ناك) : ديف لاك املا مليت
 همذ امم رثكتسي نأ بحأو .رمع هلاق ام ضتري ملف . 0
 («29(هباعو

 سل ع لك فرو قلو احا بد زم خلاب 7
 رعش ىلع لاعف لكشب ةغالبلا دعاوق قيبطت سرامي انه يدمالاو « ةيغالب

 م .هليصافت لكب هعم قفتن ال دق مراص قيبطت وهو «يرتحبلاو مامت
 وه «برعلا ةقيرط ىلإ ماكتحالا اذه يف ام رطخأ» نأل كلذو «ةراعتسالاب قلعتي
 «صيخشتلا يف لخدتلا ينعي ةراعتسالا بقعت نأل «ةراعتسالا بيصي ام
 . 2«رعاشلل ةيلايخلا ةردقلاو

 نأ حرصيو ءرعشلا ةعانص ةداجإ ةيفيك يدمآلا هركذام مهأ نمو - 6

 )١( ءةنزاوملا )7556/1١-55؟(.

 .(177 )5/١(« ؛قباسلا ردصملا :رظنا (0)
 ,(؟9/1) .«قباسلا ردصملا (9
 )١158(. ص .سابع ناسحإ .د «برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات (5)
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 «يتأتلا نسح الإ هب ملعلا لهأ دنع رعشلا سيلو» :لاق ءاهمدختسا دق يرتحبلا

 دروي نأو ءاهعضاوم يف ظافلألا عضوو «مالكلا رايتخاو «ءذخأملا برقو

 تاراعتسالا نوكت نأو «ءهلثم ىف لمعتسملا «هيف داتعملا ظفللاب ىنعملا

 يستكي ال مالكلا نإف «هانعمل ةرفانم ريغو ءهل تريعتسا امب ةقئال تاليثمتلاو
 . '"”(يرتحبلا ةقيرط كلتو «فصولا اذهب ناك اذإ الإ قنورلاو ءاهبلا

 :لوقيف «مولعلاو تاعانصلا ىتش يف ةداجإلل ةلماش ةقيرط ًاركاذ فيضيو

 ملعلا لهأ خويش نم اهتعمس تاملك يف بابلا اذه يناعم كل عمجأ انأو»

 مكحتستو دوجت ال تاعانصلا رئاس نم اهريغو رعشلا ةعانص نأ اومعز ءرعشلاب

 ةحصو ءدوصقملا ضرغلا ةباصإو «ةلآلا ةدوج :ىهو ءءايشأ ةعبرأب الإ

 هذهو : اهيلع ةدايز الو هيف ضقت ريغ نيب ةخيسملا مانت ىلإ ءاهتتالا و «ةقيلأتلا
 ناويحلا عيمج يف ةدوجوم يه لب ءاهدحو تاعانصلا يف تسيل ةعبرألا لالخلا
 , 20(تابنلاو

 «بسحف بدألاو رعشلل سيل ًايملع ًاجهنم مسري نأ دارأ دق يدمآلا نأكف

 يدقنلا هجهنم تيبثت هلك كلذ ءارو نم ديري هلعلو «ةبطاق بادالاو مولعلل لب

 ةمدقتم هدنع يه يتلاو «ةيملعلا ةيجهنملا يف هتيذاتسأ تابثإو «ةنزاوملا يف

 .ريثكب اهنامز ىلع

 الال ال

 )١( «ةنزاوملا )١/177(.
 .«قباسلا ردصملا (؟) )١/555(.
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 ينامرلا :رشع دحأ

 نع ملكت دقو :2''”(نآرقلا زاجعإ يف تكنلا) ةلاسر بحاص وه ينامرلا- ١

 ثالث ىلع ىهف ةغالبلا امأف» :لوقي «تاقبط ثالث هدنع ىهو «ةغالبلا

 يف وه ام اهنمو «ةقبط ىندأ يف وه ام اهنمو «ةقبط ىلعأ يف وه ام اهنم : تاقبط

 وهو زجعم وهف ةقبط اهالعأ يف ناك امف «ةقبط ىندأو ةقبط ىلعأ نيب طئاسولا

 . "0”(سانلا نم ءاغلبلا ةغالبك نكمم وهف كلذ نود اهنم ناك امو «نآرقلا ةغالب

 نم ةروص نسحأ ىف بلقلا ىلإ ىنعملا لاصيإ» اهنأب ةغالبلا فرع - ؟

 : ماسقأ ةرشع ىلع ةغالبلاو» :لاق ثيح ءماسقأ ةرشع اهلعجو ."”(ظفللا

 «سناجتلاو .ءلصاوفلاو «مؤالتلاو «ةراعتسالاو ءهيبشتلاو « زاجيإلا

 نإ ًاباب ًاباب اهرسفن نحنو «نايبلا نسحو «ةغلابملاو «ءنيمضتلاو «فيرصتلاو
 . ؟*7(ىلاعت هللا ءاش

 ًاركاذو هل ًافرعم ءماسقألا هذه نم مسق لك ىف ثيدحلا لصفي حارو

 .زاجيإلا وه هب أدب مسق لوأو «ةينآرقلا تايآلا ضعبب هل ًالثممو .هماسقأ

 رفوت عم ةضراعملا كرت :تاهج عبس نم» زجعم نآرقلا نأ ًاضيأ ىريو - "
 ةقداصلا رابخألاو ةغالبلاو ةفرصلاو «ةفاكلل يدحتلاو ةجاحلا ةدشو يعاودلا

 .هدلوم «ةاحنلا رابك نم رسفم يلزتعم ثحاب «ينامرلا نسحلا وبأ «ءىسيع نب يلع وه )١(
 .(8107/4) مالعألا :رظنا .(م144 94048 - ه884 793 «دادغبب هتافوو

 دمحم قيقحت «(/0) ص «(نآرقلا زاجعإ ىف تكنلا) نآرقلا زاجعإ يف لئاسر ثالث (؟)

 ؛ةيناثلا ةعيظلا هزيضتر . انراعتلا» ناد قالت لوقا همكم نوككذلاو», 41 قل
 .م154 مها ال

 .هسفن قباسلا ردصملا (”*)

 .(75) ص ءنآرقلا زاجعإ يف لئاسر ثالث (4)

 و1١

 ل



 . '7(ةزجعم لكب هسايقو «ةداعلا ضقنو «ةلبقتسملا رومألا نع

 مالكلا عاونأ نم بورضب ةيراج تناك ةداعلا نإف :ةداعلا ضقن امأو» :لاق
 اهنمو «لئاسرلا اهنمو «بطخلا اهنمو ءعجسلا اهنمو «رعشلا اهنم «ةفورعملا

 ةجراخ «ةدرفم ةقيرطب نآرقلا ىتأف .ثيدحلا ىف سانلا نيب رودي يذلا روثنملا
 يف نسحي نزولا نأ الولو «ةقيرط لك هب قوفت نسحلا يف ةلزنم اهل «ةداعلا نع
 هظافلأب ًاضيأ زجعم وهو 0م اناصقن ما تصقنل «رعشلا

 دح ىلع مجعلاو برعلل زجعم نآرقلاو « سوفنلا يف ذ أو همظنو هبولسأو

 : اوم

 : يمهل اه ركزت قاعي نقلا دوم ريتك ركذاع ؟

 نكمي ىنعملا ناك اذإو . ىنعملاب لالخإ ريغ نم مالكلا ليلقت» :زاجيإلا -
 ةليلقلا ظافلألاف «ةليلق ظافلأب هنع ربعي نأ نكميو «ةريثك ظافلأب هنع ربعي نأ
 ءازتجالل ةملك طاقسإ : فذحلاف .رصقو فذح :نيهجو ىلع زاجيإلاو .زاجيإ
 ميا كلا :رصقلاو . مالكلا ىوجف وأ «لاحلا نم اهريغ ةلالدب اهنع

 * ةيراغلا ل َتْنَو » :فذحلا نمف «فذح ريغ نم ىنعملا ريثكتو ظفللا ليلقت

 زاجيإلا امأو .. 0014 :ةرقبلا] © ُحََتَأ نم َريْلأ َنكلَو # :هنمو .[87 :فسوي]

 ةجاحلل ءًاضماغ فذحلا ناك نإو .ءفذحلا نم ضمغأ وهف فذح نود رصقلاب
 :كلذ نمف ؛حاضب ال يتلا عضاوملا نم اهيف حلصي يتلا عضاوملاب ملعلا ىلإ

 : مياس حيض لك َنوُبَسَ 8# :هنمو 01174 :ةرقبلا] # ٌةَْيَح ِصاَصِقْلا يف ْمُكَلَو 0
 .5[24 :نوقفانملا]

 . لقع وأ سح يف رخآلا دسم دسي نيئيشلا دحأ نأ ىلع دقعلا وه : هيبشتلا -

 ةهج ىلع ةغللا لصأ ىف هل تعضو ام ريغ ىلع ةرابعلا قيلعت :ةراعتسالا -

 ةادأب هيبشتلا نم ناك ام نأ ؟ هيبشتلاو ةراعتسالا نيب قرفلاو «ةنابإلل لقنلا
 كلذك سيلو «لامعتسالا يف هنع ريغي مل ءهلصأ ىلع وهف مالكلا يف هيبشتلا

 )١( ص «قباسلا ردصملا )9268(.

 ص «.قباسلا ردصملا (؟) )١١١(.

١ 

 سَ



 .ةغللا لصأ يف هل تسيل ةرابعلا ام جرخم ةراعتسالا جرخم نأل .ةراعتسالا

 . فيلأتلا يف فورحلا ليدعت مؤالتلاو «رفانتلا ضيقن : مؤالتلا -

 دحاو لصأ هعمجي يذلا مالكلا عاونأب نايب وه ةغالبلا سناجت :سناجتلا -

 . ةغللا ىف

 تاللالدلا ىف هفيرصتك «ةفلتخملا ىناعملا ىف ىنعملا فيرصت : فيرصتلا -

 وأ مساب هل ركذ ريغ نم هيف ىنعم لوصح وه مالكلا نيمضت : نيمضتلا -

 . هنع ةرابع يه ةفص

 ةغللا لصأ نع رييغتلا ةهج ىلع ىنعملا ربك ىلع ةلالدلا يه :ةغلابملا -

 . ةنابإلا كلتل

 .27كاردإلا ىف هريغ نع ءىشلا زيمت هب رهظي امل راضحإلا وه :نايبلا-.

 الإ اوُمَُتاَم نأ هللا مَلَع تيرم # : ىلاعت هلوق يف ةراعتسالا نع ثدحت ه
 مهيلع تلصح هتقيقح» :لاقف [١١؟ :نارمع لآ] # نيالا نم ٍلْبَحَو هلا َنِم ٍلْبَحي

 ةلذلا نم مهيلع لصح ام تيبثت ىلع ةلالدلا نم هيف امل غلبأ ةراعتسالاو «ةلذلا

 ئبني كلذ عم برضلاو « سوسحم هب نيكمتلا نأل «برضلاب ءيشلا تبثي امك

 . "”(مهلاح نم ريفنتلاو ءمهل رجزلا ةدش كلذ يفو «صقنلاو لالذإلا نع

 ًاليلحت ةينآرقلا تايآلا ليلحت ىلع ينامرلا ةردق مالكلا اذه نم حملن نحنو

 . ةينايبلا هتردقمو يغالبلا هقوذ هيف رهظي «ًاعيدب

 هنأ حضاوو» :ةيغالبلا ينامرلا دوهجب ًاهونم فيض يقوش روتكدلا لوقي - 5
 ضعب ددح دقف «هوقبس نم ىلإ ةديدج تافاضإ ةغالبلا نع هثيدح يف فاضأ

 ق3نك 43494 قال قع ضلك _ مله ىلع ,الال  ال5)ص .قباسلا ردصملا :رظنا-١ (1)

 1١501(. 54 ل :

 )90-4١(. ص «قباسلا ردصملا (0)

 ع 7,

0 

 لمه كبأ 0



 .7ًاقيقد ًامسر اهماسقأ اهل مسرو «ًايئاهن ًاديدحت اهنونف

 ةسارد لوأ» اهنأب اهفصيو ىنامرلا ةسارد ىلع رماع ىحتف روتكدلا ىنثيو -

 لمشأو عسوأ تاساردل كلذ دعب بابلا تحتف .ةكسامتم ةدحو تاذ ةينف
 . © 0(قمعأو

 الال ال

 اود هير اقر رطل ةقسلا 00
 فراعملا راد )١١17(« ص ءةئراقم ةينف ةيخيرات ةسارد «خيراتلاو نفلا نيب نآرقلا ةغالب (؟)

 .ةيردنكسإلاب

 /ا1١

 هل
 هيلاري لسازع



 ينابزرملا :رشع انثا

 يف ءارعشلا ىلع ءاملعلا ذخآم :حشوملا) باتك بحاص وه ينابزرملا - ١

 هيف هجهنمو «هباتك فيلأت ببس حضو دقو «2"(رعشلا ةعانص نم عاونأ ةدع
 كل ركذأ نأ  كيدل ةبهوملا غبسأو «كيلع ةمعنلا هللا سرح ب تلاشا :لاقف

 انرصع لهأ ليبس يتلا «بويعلا نم مهراعشأ يف ءارعشلا ىلع ركنأ امم ًافرط

 هيف تلمعو «تلأس ام ىلإ كتبجأف ءاهنع اولدعيو اهوبنتجي نأ مهدعب نمو اذه
 برقو .هعمج نكمأو ء.هدوجو لهس ام باتكلا اذه يف تعدوأو «تببحأ امب
 اهيف طلغلا اوحضوأو «ملعلا لهأ اهيلع هبن يتلا ءارعشلا بويع ركذ نم «هلوانتم
 ءرسكلاو «نيمضتلاو .ءافكإلاو ءءاوقإلاو «ءاطيإلاو ءدانسلاو «نحللا نم

 ىلع بيع ام رئاس نم كلذ ريغو ءظفللا فالتخاو «ضقانتلاو «ةلاحإلاو

 . '"”(ةصاخ مهراعشأ يف مهثدحمو مهميدق ءارعشلا

 مث «ًايناث نييمالسإلاو «ًالوأ نييلهاجلا ءارعشلا :ةساردلا تلوانت - ؟
 ءرشابم لكشب ءارعشلا نم )١٠١١( ةسارد اهيف لوانتو .ًاثلاث نيثدحملا ءارعشلا

 يف بابي أدتباو «يضرع لكشب مهركذ ىلع رم رخآ ددع كلانه نأ ىلإ ةفاضإ
 ءاج ام لوانت بابب باتكلا متخو ءءاطيإلاو ءافكإلاو ءاوقإلاو دانسلا نع نايبلا

 .ءيدرلا رعشلا مذ نم

 بسحب اهمسقو «رعشلا بويع نم ةريبك ةعومجم ينابزرملا ركذ - "'
 دنع رعشلا بويع نم ركذ دقف «ةغالبلاب اهضعب لصتي بويعلا هذهو ءروصعلا

 نم هلصأ «بيدأ خرؤم يرابخإ «ينابزرملا هللا ديبع وبأ ىسوم نب نارمع نب دمحم )١(
 «مالعألا رظنا .(م445 4٠١ - ه*”885 1917 دادغبب هتافوو هدلومو ءناسارخ

 .(؟؟ 9 /5)

 دمحم يلع قيقحت ءرعشلا ةعانص نم عاونأ ةدع يف ءارعشلا ىلع ءاملعلا ذخآم حشوملا (؟)

 )١١(. ص ؛.يواجبلا

 ك١

 لهذا
 ولاربلسازغ



 داسف ءرخآلا تحت نيمسقلا دحأ لوخد ءريركتلا .مسقلا داسف :نييلهاجلا
 ةقلقلا ظافلألا ةهركتسملا تايبألا ءولغلا «ةديعبلا تاهيبشتلا «تالباقملا

 . قلغلا ديعبلا رعشلاو .ىفاوقلا

 ىتؤي نأو «رييغتلاو «بينذتلاو «ميلثتلاو ءوشحلاو «لالخإلاو هل سيل ام

 .يناعملا يف قارغإلاو .عجسلا يف اهتاوخأل ةريظن نوكتل ةيفاقلاب

 . '”كلذ ريغو شحوتلا

 لوحف تاقبط) هباتك يف يحمجلا مالس نبا ءارآب ينابزرملا رثأت -

 دعاوق) هباتك يف بلعثو «(«ءارعشلاو رعشلا) هباتك يف ةبيتق نباو « (ءارعشلا

 رايع) هباتك يف ابطابط نباو . (رعشلا دقن) هباتك يف رفعج نب ةمادقو « (رعشلا
 ىلع ذاتسألا اهنع لوقي امك بتكلا هذهو « (ةنزاوملا) يف يدمآلاو « (رعشلا

 فلؤملا اهيف ريشي ال باتكلا نم ةحفص دجت نأ لق» :حشوملا ققحم يواجبلا
 . "”(نيدقانلا ءالؤه ءارآ نم يأر ىلإ

 نم ٍراكنإ لحم ناك يذلا ءامدقلا ا : اهراثأ يتلا اياضقلا نمو - ©

 :لاق « «مُجَنُملا ٌنوراه نب يلع ٍنسحلا وب أ ينثدحا» : ينابّزرَملا لاق «ءاملعلا

 نأ دعب اموي ىبحي نب يلع نسحلا يبأ يّدج َسِلْجَم رهاط يبأ ُنب ٌدمحأ رضح

 ًالغاشتم ُتنُك :ٌدمحأ لاقف «ُهنع هعاطقنا ىلع نسحلا وبأ ٌةَبتاعف ءًامايأ هب ّلخأ
 يحبس امأ : لاقو ءاذه ُهَلوق نسحلا وبأ هيلع كنف . سيقلا ئرما ٍرْعِش ٍرايتخاب

 !هرايتخا ىلإ جاتحت ىتح سيقلا ئرما ٍرْعِش يف لوذرم ُيأو «لوقلا اذه ْنِم

 ننال 0 . يبأ لاق نأ ىلإ هنا ين اهي جا رتل تو

 )١( ص ءقباسلا ردصملا )459 - 595(.
  )0ص ءقباسلا ردصملا 9(.

 اا ١

 سَ



 يوسع نبأ كيصأف لاق: اضعب ةضعب لئقفي ام

 : هباتك يف هركذ امم جذامن هذهو - ©

 نمو» :لاق «يرعشلا ضرغلا قيقحت نع ريصقتلل جذامن ينابزرملا ركذ
 اودسي ملو ءاهيلإ اورجأ يتلا تاياغلا نع اهباحصأ اهيف رصق يتلا تايبألا

 :سيقلا ئرما لوق ءًاظفل ال ىنعم اهيف عقاولا للخلا

 بذهم ّجرخأ عقو هنم رجزللو ٌةرد قاسللو ٌبوُهلأ ٍطوسللف

 . '"”(داوج ريغل ءايشألا هذهب هيلع ناعتسُي نأ جاتحي ًاسرف نإ :هل ليقف

 لوقو» :لاق «ةلخنلا فعسب هداوج ةيصانل ًاهيبشت سيقلا ئرما ىلع باعو
 : سيقلا ىرما

 رع في ميمو اك ٠ ” ةفاشفع عورسلا يف بنكرأو

 . "”اميرك نكي مل نيعلا رعشلا ىطغ اذإو «ةلخنلا فعسب اهتيصان هبش

 داسف رعشلا بويع نمو» :لاق «هل ةلثمأ ركذو ءريسفتلا داسف نع ثدحتو

 : نيثدحملا ضعب لوق لثم «ريسفتلا

 ىدعلا نم ٌئغب ُهاقلي ْنَأ فاخ نمو ىجدلا ملظ يف ُناريحلا اهيأ ايف

 ىدنلا نم ارحب هيفك نمو ًءايض ههجو رون نم قلت هيلإ لاعت

 ملظلا لوألا تيبلا يف مدق امل رعاشلا اذه نأ ؛ نيتيبلا نيذه يف بيعلاو

 قيلي امب يناثلا تيبلا يف نيبنعملا ٍنيذه َرسفي نأ ٌديجلا ناك ,ىدعلا يغبو

 ءازإب يتأي نأ بجي ناكو «باوص كلذو «ءايضلاب مالظإلا ءازإب ىتأف ءامهب
 هب يمتحي امم كلذ سناج امب وأ ءرزولاب وأ ةمصعلاب وأ ةرصنلاب ىدعلا يغب
 يف ركذ ناك ولو «ىدنلا ركذ هناكم لعجو «كلذب تأي ملف «هئادعأ نم ناسنإلا

 . '”(ًاباوص هب ىتأ ام ناكل مدغعلا وأ رقفلا لوألا تيبلا

 )١( ؟ال) ص «قباسلا ردصملا :رظنا - 448(.

 ص «.قباسلا ردصملا (؟9) )١١9(.

 )9( ص «قباسلا ردصملا )١7١(.

 )4( ص «قباسلا ردصملا )594(.
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 ملع تحت يوطنت نكت نإو- ينابزرملا هركذ امم اهريغو ذخأملا هذهو

 ةادألا ىه تناك دقف «ةغالبلا باوبأ ىلع هماكحأ ىف زكتري اهمظعم نإف دقنلا

 تعمج يتلا بتكلا مهأ نم ينابزرملا باتك ناكو «داقنلا ةدعاسمل ةرشابملا

 اميف ةغالبلا ملع ةرولبل تدهم يتلاو «ةينايبلا تاظحالملا كلت نم ًالئاه ًاردق

 . يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلا دي ىلع دعب

00 

 نخ

 لمه ةكبأ و
 ولج كانغ دول 0



 ىباطخلا :رشع ةثالث

 زاجعإلا ىف فلأ» دقو «2'”(نآرقلا زاجعإ نايب) ةلاسر بحاص وه - ١

 زاجعإ لوح بتك ام لك أرق دق هنأ اهلوأ نم ودبت ىتلاو ءركذلا ةفنآلا هتلاسر
 دقو :لاق ءًاحضاو ًاحيرص هيف هيأر ردصأف «ًاقيمع ًامهف همهفو «ميركلا نآرقلا

 نم بهذم لك هيف اوبهذو ءًاثيدحو ًاميدق بابلا اذه يف مالكلا سانلا رثكأ

 زاجعإلا هجو ةفرعم رذعتل كلذو «يأر نع اوردص دعب مهاندجو امو «لوقلا

 . '0(هتيفيك ىلع فوقولا ىف رمألا ةفرعمو «نآرقلا ىف

 نآرقلا اهزاح دق «غيلبلا مالكلا نم ةتوافتم تاجرد كلانه نأ ىري - ؟

 لدف» :لوقي «غيلبلا بولسألاو «ةغالبلا تافص عيمج كلذب زاحف ءًاعيمج

 مالكلا سانجأ نأ :هيف ةلعلاو ءهل ببسلا نأ ىلع ءربعلا دهاشو ءرظنلا

 اهنمف «ةنيابتم ةغالبلا ىف اهتاجردو «ةتوافتم نايبتلا ةبسن ىف اهبتارمو «ةفلتخم

 قلطملا زئاجلا اهنمو «لهسلا بيرقلا حيصفلا اهنمو «لزجلا نيصرلا غيلبلا

 مومذملا نيجهلا عونلا نود «دومحملا لضافلا مالكلا ماسقأ هذهو «لسرلا

 . ةتبلا ءيش هنم نآرقلا ىف دجوي ال يذلا

 .هعفرأو مالكلا تاقبط ىلعأ :لوألا مسقلاف

 .هدصقأو هطسوأ : يناثلا مسقلاو

 .هبرقأو هاندأ :ثلاثلا مسقلاو

 لك نم تذخأو «ةصح ماسقألا هذه نم مسق لك نم نآرقلا تاغالب تزاحف

 لهأ نم «ثدحم هيقف «ناميلس وبأ «يتسبلا باطخلا نب ميهاربإ نب دمحم نب دمج وه 2000

 .(م454 471١ - ها848 )519  .باطخلا نب ديز لسن نم «لباك دالب نم تسب

 . (917/8 /؟) «مالعألا :رظنا

 .789-90"07)ص «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق :رظنا (؟)

 لليل

 هل
 ل



 عمجي مالكلا نم طمن فاصوألا هذه جازتماب اهل مظتناف «ةبعش اهعاونأ نم عون
 نأل «نيداضتملاك اهتموعن يف دارفنالا ىلع امهو «ةبوذعلاو ةماخفلا يتفص
 «ةروعولا نم ًاعون ناجلاعت مالكلا يف ةناتملاو ةلازجلاو «ةلوهسلا جاتن ةبوذعلا
 صخ ةليضف رخآلا ىلع امهنم دحاو لك وبن عم همظن يف نيرمألا عامتجا ناكف
 ىلع ةلالدو «هيبنل ةنيب ةبآ نوكيل «هرمأ نم هتردق فطلب هللا اهرسي ؛نآرقلا اهب
 . "0(هنيد رمأ نم هيلإ اعد ام ةحص

 نسحو ؛هظفل لامج ىلإ ةعجارلا هتغالب ىلإ دوعي نآرقلا زاجعإ نأ ىري -
 ةياغ ىف رومألا هذه تدجو نآرقلا تلمأت اذإو» :لوقي .هيناعم ومسو «همظن
 نم بذعأ الو لزجأ الو حصفأ ظافلألا نم ًائيش ىرن ال ىتح «ةليضفلاو فرشلا
 امأو «همظن نم ًالكاشتو ًامؤالت دشأو «ًافيلأت نسحأ ًامظن ىرت الو .هظافلأ
 يف مدقتلاب لوقعلا اهل دهشت يتلا يه اهنأ لقع يذ ىلع ءافخ الف يناعملا
 هذه دجوت دقو ءاهتافصو اهتوعن نم لضفلا تاجرد ىلعأ ىلإ يقرتلاو ءاهباوبأ
 عون يف ةعومجم دجوت نأ امأف «مالكلا عاونأ يف قرفتلا ىلع ثالثلا لئاضفلا
 ءًاملع ءيش لكب طاحأ يذلا ريدقلا ميلعلا مالك يف الإ دجوت ملف ؛ هنم دحاو
 ءاج هنأل ًازجعم راص امنإ نآرقلا نأ ملعاو نآلا مهفتف ءًاددع ءيش لك ىصحأو
 . '"”(يناعملا حصأ ًانمضم « ظافلألا نسحأب

 اذهل دجوي يذلا نإ» :لاقف .سوفنلا يف نآرقلا ريثأت نع ثدحتو - ؛
 نم هب ىلحتي امو «هسفن يف ةشاشهلاو ء«عماسلا سح يف ةبوذعلا نم مالكلا

 يف عينصلا اذه هل نوكي ىتح ؛مالكلا رئاس اهب نيابي يتلا ةجهبلاو قنورلا
 ههبشي ال مالك هنأ ىلع نسلألا هلجأ نم حلطصتف «سوفنلا يف ريثأتلاو .بولقلا
 نم هل دب ال رمأ ءاهنع عامطألا هب عطقنتو «هتضراعم نع لاوقألا رصحتو «مالك

 . ””"فصولا اذه قحتسي هلوصحبو «مكحلا اذه هل بجي «هدوجوب «ببس

 ًاهجو نآرقلا زاجعإ يف تلق» :لوقي «هتافاضإ نم هجولا اذه نأ نيب دقو

 )55(.:  ص (نآرقلا زاجعإ نايب) نآرقلا زاجعإ يف لئاسر ثالث )١(
 .(597) ص «قباسلا ردضملا (0)

 .(756-550) ص «قباسلا ردصملا (9)
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 يف هعينص كلذو «مهداحأ نم ذاشلا الإ هفرعي داكي الف «سانلا هنع بهذ ءرخآ

 ًاروثنم الو ًاموظنم نآرقلا ريغ ًامالك عمست ال كنإف ءسوفنلا يف هريثأتو «بولقلا

 . "”(لاح يف ةوالحلاو ةذللا نم بلقلا ىلإ هل صلخ «عمسلا عرق اذإ

 «نآرقلا زاجعإ يف ىباطخلا يأر ةصالخ فيض ىقوش روتكدلا ددحي  ه

 امنإ» :هدنع زاجعإلا نأ ركذيف «نآرقلا ةغالب ةسارد يف اهلذب يتلا هدوهجو
 غيلبلا اهنم ديجلا مالكلا بيلاسأ نأ ًاررقم اهفصو يف ذخأو «هتغالب ىلإ عجري
 نيب عمجت نارقلا ةغالبو «قلطلا زئاجلا اهنمو «لهسلا حيصفلا اهنمو «نيصرلا
 ةغللا ءامسأب مهتفرعم روصقل «هلثم رشبلل حاتي ال ًاعمج بيلاسألا هذه لك

 «ةقيقدلا ةيظفللا بلاوقلا يف اهبصو ءاهيلع يناعملا ليزنتبو ءاهتافصاومو

 كلذ فيعاضت يفو «نآرقلا بولسأ ىلع نيضرتعملا نعاطم ضعب ضقنيو
 1 . ””«ًاديج ًاليلحت ةينآرقلا صوصنلا ضعب للحي

 الال ال

 )١( «قباسلا ردصملا ص)7١(.

 ص « قباسلا ردصملا مز )١٠١73(.
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 يناجرجلا يضاقلا :رشع ةعبرأ

 يف ناكو .©"”يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم يناجرجلا يضاقلا - ١
 ىبنتملا راصنأ نيب ةيوق ةموصخ دهش دق نرقلا اذه نم يناثلا فصنلا
 نركلا نا وصحرا ىلا قي ةطاسولا ) هلاك ىضاقلا تلات «فوتفعو
 ببنم ايم هتمدقم يف لاق دقو 6يبنتملا لوح :نيمضاختملا نيب مكح ةباكمب
 - بدألا لهأ ىرأ تلز امو» :يبنتملا نم سانلا فقاوم ًادقتنمو «هباتك فيلأت

 بيطلا يبأ يف - مهنيبو ينيب ةيانعلا تلصوو ؛مهتلمجب ةبغرلا ينتقحلأ ذنم .
 «هتلمجب هيلإ عطقنم «هظيرقت يف بنطم نم :نيتئف يبنتملا نيسحلا نب دمحأ
 عيشُيو «ميظعتلاب تركذ اذإ هبقانم يقتلي .هبلقو هناسلب هاوه يف طحنم
 هباع نم ىلع ليميو ءرركيو ديعيو بجعُيو «ميخفتلاب تيك اذإ هنساحم
 تيب ىلع رثع نإف «ليهجتلاو راقحتسالاب هصقني نم لوانتيو ءريصقتلاو ةيارزلاب
 .هئطخ ةرصُت نم مزتلا ءمامتلا نع صقان ظفل ىلع هبَن وأ ءماظنلا لتخم
 .رصتنملا ماقم هب زواجتيو .رذتعملا فقوم نع هليرُي ام ءهلَلَر نيسحتو

 هأوب ةلزنم نع هطح لواحيو «هلضف هل ملسي ملف «هتبتر نع هتلازإ موري بئاعو
 .هتاطقس عبتتو « هبياعم راهظإو .هلئاضف ءافخإ يف دهتجي وهف هبدأ اهايإ
 . هتالفغ ةعاذإو

 نم بناج راصتنالا نأ امكو «هيف بدألل وأ ءهل ملاظ امإ نيقيرفلا الكو
 نمو «راصتنالا نم هب ىلوأ وه بناج راذتعالا كلذكف ءراذتعالا هدسي ال لدعلا
 دقو .طرفملا فارسإو ءرصقملا طيرفت نيب ةمالملا هب تفقو ءامهنيب قرفي مل

 «بدألاب ءاملعلا نم ضاق «ءنسحلا وبأ «يناجرجلا نسحلا نب زيزعلا دبع نب يلع وه )1١(
 «مالعألا :رظنا .(م١٠1؟ دم54) «روباسيئب يفوتو «ناجرجب دلو « نسح رعش هلو
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 . "الصف ثيدح لك نيب ماقأو ءًاردق ءيش لكل هللا لعج

 «نيمدقتملا لضف ًانيبم «يبدألا مكحلا جهنم ًاددحم يضاقلا فيضيو - ”

 عم ًاعبتم ًاجهنم نوكي نأ يغبني اذه نأو «مهمدقت ببسب مهل راذعألا سامتلاو
 «ةرهاظ راثآ لضفللو» :لوقي ءاوناك رصع يأ يف ءارعشلا نم نيعدبملا لك

 .دهاوشلا هذه تدهشو ءراثآلا كلت تدجو ىتمف «ةقداص دهاوش مدقتللو

 بقعب هل تدجوو «ةلز ىلع دعب نم هل رثع نإف «مدقتم لضاف اهبحاصف

 ةلز :ليق زوعأ نإف «ةغئاس ةصخر وأ «قداص رذع هل لحتنا «ةوفه ناسحإلا

 لطبل ةموكحلا هذه الولو !بذهم لاجرلا يأو ءاهنم الخ نم لقو .ملاع
 ملو ءادبأ دجوي ىنعم .(لضاف) :انلوقل نكي ملو «حرجلا لازلو «ليضفتلا

 رعاش وأ !طلغيو لزي ملو هب تعمس ملاع يأو ءادحأ ةقيقح اندرأ اذإ هب مسن

 ةيمالسإلاو ةيلهاجلا نيواودلا هذه كنودو !طقسيو فهي ملو هركذ كيلإ ىهتنا
 يف امإ هيف حدقلا بئاعل نكمي ال رثكأ وأ ًاتيب وأ ةديصق اهيف دجت له ءرظناف

 ةيلهاجلا لهأ نأ الولو «هبارعإ وأ «هانعم وأ ءهميسقتو هبيترت وأ .همظنو هظفل
 تدجول «ةجحلاو مالعألاو «ةودقلا مهنأ مهيف سانلا دقتعاو «مدقتلاب اوّدج

 «ليمجلا نظلا اذه نكل «ةيفنم ةدودرمو «ةلذرتسم ةبيعم مهراعشأ نم ًاريثك
 بذلا يف رطاوخلا تبهذف «مهنع ةنظلا ىفنو «مهيلع رتس نسحلا داقتعالاو

 . '"”«ماقم لك مهل جاجتحالا يف تماقو «بهذم لك مهنع

 فلتخي بولسأ وهو ؛هراتخي يذلا طسولا بولسألا نع ثدحت - *

 هلو ءرثنلا يف هتامس هل امك رعشلا ىف هتامس هلو «يرعشلا ضرغلا فالتخاب

 تا ملل يح جر ع تل هع ذي 0 نأ ةلاغ لك بسانت ىتلا ظافلألا
 ينأ ننظت الف» :لوقي «ةيبدألا نونفلاو ةيرعشلا ضارغألا عيمجل دحاو بولسأ
 «ثنؤملا ثنخلا قيشرلا فيطللاب الو «كيكرلا فيعضلا لهسلا حمسلاب ديرأ
 يودبلا نع طحناو «يقوسلا طقاسلا نع عفترا ام ءطسوألا طمنلا ديرأ لب

 دمحم يلعو :ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ءهموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا )١(

 .رصمب يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم «(5 )”  ص «.يواجبلا

 .(5) ص «قباسلا ردصملا (0)
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 ةفاحق نب ناميه فرجعت غلبي ملو «هئارظنو رصن ةفسفس زواج امو «ءيشحولا
 بهذت نأ الو ءًادحاو ىرجم هلك رعشلا عاونأ ءارجإب كرمآالو معن «هبارضأو

 الف «يناعملا بتر ىلع ظافلألا مسقت نأ كل ىرأ لب «هضعب بهذم هعيمجب

 «كئاطبتساك كؤاجه الو «كديعوك كحيدم الو .كراختفاك كلزغ نكي

 ىلع الك بترت لب ءكحيرصت لثم كضيرعت الو .ءكدج ةلزنمب كلزهالو
 فرصتتو «ترختفا اذإ مخَفُتو «تلزغت اذإ فطلتف ءهقح هيفوتو «هتبترم

 ةقابللاب حدملا نع زيمتي سأبلاو ةعاجشلاب حدملا نإف ءهعقاوم فرصت حيدملل
 لكلف .مادملاو سلجملا فصوك سيل حالسلاو برحلا فصوو ءفرظلاو
 سيلو .هيف رخآلا هكراشي ال قيرطو هب كلمأ وه جهن نيرمألا نم دحاو
 صتخمب الو «ةباتكلا نود رعشلا ىلع روصقمب بابلا اذه ىف كل هتمسرام
 كباتك ٌفالخ ديعولا وأ حتفلا يف كباتك نوكي نأ بجي لب ءرثنلا نود مظنلاب
 مخفأ ترجزو ترذح اذإ كباطخو «ةلصاوملا ءاضتقاو «ةئنهتلاو قوشتلا يف

 | . ؟"7[تينمو تدعو اذإ هنم

 نيبو اهنيب قرف دقو «ةراعتسالا لثم «ةيغالبلا لئاسملا نم ًاددع لوانت - 5

 وهو «ةراعتسا سانلا هنظي ام بابلا اذه نم ءاج امبرو» :لوقي «غيلبلا هيبشتلا

 اهيف دع «ةراعتسالا نم ًاعاونأ ركذ بدألا لهأ ضعب تيأر دقف «لثم وأ هيبشت

 : ساون يبأ لوق

 افرصنا هنانع تفرص اذإف ٌةهّيكار تنأ ةهظ ٌبتحلاو

 ءرهظ لثم بحلا نأ تيبلا ىنعم امنإو «ةراعتسا ههبشأ امو اذه ىرأ تسلو

 وأ «لثم برض امإ وهف «هنانع تكلم اذإ «َتئش فيك هريدُت رهظك بحلا وأ
 «لصألا نع راعتسملا مسالاب اهيف يفتكا ام ةراعتسالا امنإو ا ءيش هيبشت

 راعتسملا ةبسانمو «هبشلا بيرقت اهكالمو ءاهريغ ناكم تلعجف ةرابعلا تلقنو
 «ةرفانم امهنيب دجوي ال ىتح «ىنعملاب ظفللا جازتماو «هنم راعتسملل هل

 قف : مع
 .'' '«رخالا نع ضارعإ امهدحأ يف نيبتي الو

 .(55) ص ءقباسلا ردصملا )١(

 )11١(. ص ؛.قباسلا ردصملا (0)
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 ةراعتسالا امأف» :لوقي «ةيبولسألا اهتميقو ةراعتسالا لامج نع ثدحتو

 لصوتي اهبو «فرصتلاو عسوتلا يف لوعملا اهيلعو «مالكلا ةدمعأ دحأ يهف

 ءاهنم ًاذبن عيدبلا انركذ دنع انمدق دقو ءرثنلاو مظنلا ني نيسحتو «اظفللا نييزت ىلإ

 تناك دقو .«طرفملاو دصتقملا نيب انلصفو . حبقتسملاو نسحتسملا اهب انلثم

 مامت وبأ هيف لسرتسا ىتح «داصتقالا نم بيرق اهنم جهن ىلع يرجت ءارعشلا

 اوفقوف .هدعب نيثدحملا رثكأ هعبتو .يدعتلا ىلإ هجرخأف «ةصخرلا ىلإ لامو

 ."'”(ةباصإلاو ريصقتلاو «ةءاسإلاو ناسحإلا نم مهبتارم دنع

 01ج برايل كار ل روب ص بدل

 ريغ ىلع تيبلا دعب تيبلا يف اهل تليؤا اهل دقت كذاع ىف كلادوو ندحاولا

 نم تايبألا كلت عقوم اوأرو «نيثدحملا ىلإ رعشلا ىضفأ املف .دصقو دمعت

 ءاذتحالا اوفلكت .فطللاو ةقاشرلا يف اهتاوخأ نع اهزيمتو «نسحلاو ةبارغلا

 دصتقمو .مومذمو دومحمو .ءيسمو نسحم نمف «عيدبلا هومسف اهيلع
 و

 فالتخا نع ملكتف «بدألاو ةغالبلاب ةلص تاذ ةريثك تاعوضوم لوانت - "

 ءوشحلا نعو «يرتحبلا دنع عنتمملا لهسلا نعو «ةدحاولا ةديصقلا

 « ميسقتلاو «ةقباطملاو « سينجتلاو ءةفببلا ةراعتسالاو «ةنسحلا ةراعتسالاو

 «رعشلاو نيدلا نيب ةقالعلاو «نحللاو «ةمتاخلاو « صلختلاو « لالهتسالاو

 ةكرتشملا ىناعملاو «ةيرعشلا تاقرسلاو «هركتسملاو ديقعتلاو «ءادتبالا نسحو

 «ىمادقلا ولغو «ءارعشلا ةضقانمو «لوادتملا رعشلا يف لضافتلاو «ةلوادتملاو

 . "”ةراعتسالا يف طارفإلاو

 لضافيو ةيدقنلا يناجرجلاو يدمآلا دوهج بطق ديس ذاتسألا ميقي - *

 )١( ص «قباسلا ردصملا )558 -5559(.

 .(955) ص «.هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا مف

 .(ةى*"* - :860) ص «قباسلا ردصملا :رظنا (9)

 امك

 سَ



 تيب ةنزاوم نازواجتي ال مومعلا ىلع نيلجرلا نكلو ..» :لوقيف ءامهنيب
 ةلماشلا ماكحألا ىلإ اذه نازواجتي ال «هيبشتب هيبشت وأ «ىنعمب ىنعم وأ تش

 نم روثأملا ىلعو  امهدنع ئطخي دق يذلا  قوذلا ىلع امهدامتعاو «ًاليلق الإ

 لاح ةيأ ىلع امهنكلو «ريبعتلا قرطو يناعملل مهناجهتساو «لئاوألا ناسحتسا

 نأ دب نكي مل اذإو «ينفلا جهنملا ىلع يبدألا دقنلاب ةعساو ةوطخ اوطخ دق

 حورلاو « لمجأ هريبعتو ىفصأ هقوذ ناك نسحلا ابأ نأ ررقن اننإف ءامهنيب لضافن

 . 20(ةقيمع ةحضاو هيف ةيبدألا

 الال ال

 )١( ص .هجهانمو هلوصأ ىبدألا دقنلا )١50(.
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 يركسعلا لاله وبأ :رشع ةسمخ

 دقو «"'”(رعشلاو ةباتكلا : نيتعانصلا باتك) يركسعلا لاله وبأ فلأ ١
 «ملعتلاب مولعلا قحأ نإ» :لوقي «ةغالبلا ملعل ةينيدلا ةفيظولا ًاددحم هأدتبا

 «ةحاصفلا ةفرعمو «ةغالبلا ملع هؤانث لج هللاب ةفرعملا دعب ءظفحتلاب اهالوأو

 ليبس ىلإ يداهلا «قحلاب قطانلا «ىلاعت هللا باتك زاجعإ هب فرعي يذلا
 مالعأ تعفر يتلا «ةوبنلا ةحصو «ةلاسرلا قدص ىلع هب لولدملا ء«دشرلا

 بجح تكتهو ءاهنيهاربب رفكلا هبش تلازأو «نيدلا رانم تماقأو .قحلا
 . '؟”«اهنيقيب كلا

 روثنملاو موظنملا نم ءيدرلاو ديجلا نيب زييمتلا يف ًاسبل كلانه نأ ركذ - ؟

 «ةرغئلا هذه دسيل هباتك عضي نأ ررقف «يعمصألا مهنمو «ءاملعلا نم ريثك ىدل

 «ًابترم ًايجهنم نكي مل ظحاجلا دهج نأ ديب .هلبق ظحاجلا هبتك امم ًاديفتسم

 تفقوو «مالكلا رايتخا نم هومار اميف مالعألا ءالؤه طيلخت تيأر املف» :لوقي

 ةجاحلا تدجوو «لبنلاو فرشلا نم هناكمو «لضفلا نم ملعلا اذه عقوم ىلع

 نايبلا) باتك اهرهشأو اهربكأ ناكو «ةليلق هيف ةفنصملا بتكلاو «ةسام هيلإ

 عمج «دئاوفلا ريثك يرمعل وهو ء ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع يبأل (نييبتلاو

 ةثوئبم «ةحاصفلاو نايبلا ماسقأو «ةغالبلا دودح نع ةنابإلا نأ الإ . . .عفانملا

 لمأتلاب الإ دجوت ال «ةلثمألا نيب ةلاض يهف «هئانثأ يف ةرشتنمو «هفيعاضت يف

 عيمج ىلع ًالمتشم اذه يباتك لمعأ نأ تيأرف هريثكلا حفصتلاو «ليوطلا

 هتبسن ءرعش هل «بدألاب ملاع «لاله وبأ «يركسعلا لهس نب هللا دبع نب نسحلا وه )00(

 «مالعألا :رظنا .(م5١٠١٠ - ه445) دعب هتافو .زاوهألا روك نم مركُم ركسع ىلإ |

 .(195/؟)

 .(9) ص « نيتعانصلا باتك فز
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 نم «هدوقعمو هلولحم يف لمعتسيو «همظنو هرثن مالكلا ةعنص يف هيلإ جاتحي ام

 ىلع ةلمتشم باوبأ ةرشع ىف هلعجأو ءراذهإو باهسإو «لالخإو ريصقت ريغ
 , 230عك 3 ١ :و ةثالث

 ثحابملا لوح رودت ىهف باتكلا اهنم نوكتي ىتلا ةرشعلا باوبألا امأ - “

 : ةيتآلا

 .(لوصف ةثالث) ةغاللبلا عوضوم نع ةنابإلا- ١

 .(نالصف) هئيدر نم هديج مالكلا زييمت - ؟

 . (نالصف) مالكلا ةعنص ةفرعم يف

 :(نخلاو لضفالا فضرلا ةدوجو كسلا ني وع نايبلا "4
 . (نالصف) بانطإلاو زاجيإلا-ه

 . (نالصف ) هتءادرو هتدوجو «هحبقو ذخألا نسح يف 5

 . (نالصف) هيبشتلا يف لوقلا -

 .(نالصف) جاودزالاو عجسلا -4

 نوثالثو ةسمخ) هنونفو هباوبأ رصحو ؛ههوجو نع ةنابإلاو عيدبلا حرش يف - 4
 , (لصف

 هيف ناسحإلاو كلذ يف ةءاسإلا يف لوقلاو «هئدابمو مالكلا عطاقم ركذ - ٠
 , "2(لوصف ةثالث)
 «ةغالبلا يف يجهنم باتك مامأ اننأ كردن لوصفلاو باوبألا يف لمأتلا ىدلو

 بابلا ادع اميف بسانتم باوبألا ىلع لوصفلا عيزوتو ءمظنم لكشب اهلوانتي
 ريثأتب مت دق كلذ لعلو «باوبألا ربكأ نوكي نأ هتعيبط تضتقا يذلا عساتلا

 . عيدبلا ناولأب هؤابدأو هؤارعش علوأ يذلا رصعلا كلذ يف ةيبدألا ةئيبلا

 . :ةغالبلا ًافرعم لاله وبأ لوقي «ةغللا يف ةغالبلا عوضوم نع ةنابإلا يف -"

 ءيشلا غلبمو .يريغ اهتغلبو ءاهيلإ تيهتنا اذإ ةياغلا تغلب : مهلوق نم ةغالبلا»

 )١7 - ١5(. ص «قباسلا ردصملا :رظنا ()

١/09 

0 

0 

 مه أ



 اهنأل غالي ةعالتلا تيفي .ةهاغ لإ ءاهنتألا هرم كلا لاةعلابملاو فايق

 .هرهظأ اذإ ءهسفن يف امع نالف حصفأ :مهلوق نم» يهف ةحاصفلا امأ

 حصفأو .ءاضأ اذإ حبصلا حصفأ :برعلا لوق راهظإلا يه اهنأ ىلع دهاشلاو

 دعب نابأ اذإ يمجعألا حصفأو .ًاضيأ حصفو رهظف ؛ هتوغر هنع تلجنا اذإ نبللا

 '"”(نيبيو حصفي نكي مل نأ
. 

 ناك اذإو» :لوقيف «ةغالبلاو ةحاصفلا :يحلطصم نيب لاله وبأ نزاويو

 فلتخا نإو ءدحاو ىنعم ىلإ ناعجرت ةغالبلاو ةحاصفلاف ءاذه ىلع رمألا

 لاقو .هل راهظإلاو ىنعملا نع ةنابإلا وه امنإ امهنم دحاو لك نأل ءامهالصأ

 .«نايبلا ةلآ مامت ةحاصفلا :انئاملع ضعب

 ءظفلل ةحاصفلا لعجيو «نيحلطصملا نيب قرفي نأ ثبلي ال لاله ابأ نكلو

 ءظفللا نمضتت ةحاصفلا نأ ىلع ليلدلا نمو» :لوقي ءىنعملل ةغالبلاو

 ميقم وه ذإ ًاغيلب ىمسي الو ًاحيصف ىمسي ءاغببلا نأ «ىنعملا لوانتت ةغالبلاو

 ىمسي نأ اذه عم زوجي دقو «هيدؤي يذلا ىنعملا ىلإ دصق هل سيلو .ءفورحلا

 .كبسلا ديج ءظفللا لهس «ىنعملا حضاو ناك اذإ ًاغيلب ًاحيصف دحاولا مالكلا

 هيف املك ؛ءيش نيمسالا دحأ نم هعنمي الو ءمخو فلكتم الو .جف هركتسم ريغ

 ."”«فورحلا ميوقتو «ىنعملا حاضيإ نم

 نأ لواح دقو «هيبشتلا ثحبم لاله وبأ اهثحب يتلا ةغالبلا ثحابم نمو - 5

 «ماع لكشب مهضارغأ قفو هيبشتلا يف مهجهانمو «ءارعشلا قئارط انل زربي

 دنع «ليثمتلا يف دصاقلا جهنلاو «هيبشتلا يف ةكولسملا ةقيرطلا امأو» :لاقف

 نسحلاو ءدسألاب عاجشلاو ءرطملاو رخبلاب داوجلا هيبشتف .نيثدحملاو ءامدقلا

 ميلحلاو «مجنلاب ةبترلا يلاعلاو .فيسلاب يضاملا مهشلاو ءرمقلاو سمشلاب

 )١( ص .قباسلا ردصملا )١8(.

 ص «قباسلا ردصملا (؟) )١5(.

 يلب سنع <"



 «بلكلاب ميثللا هيبشت مث ءملحلاب تيافلاو ءركبلاب يبحلاو «لبجلاب نيزرلا
 ©9 فَما لعنلاو دقنلاب ليلذلاو «شارفلاب شياطلاو ,(0دِرْفّصلاب نابجلاو

 .دامجلاب ديلبلاو ءرخصلاو ديدحلاب يساقلاو ءدتولاو

 فانمدق ام ىرجم اورجف .ًامالعأ اهيف اوراصف ةدومحم لاصخب موق رهشو
 يف نابحسو «ملحلا يف فنحألاو ءءاخسلا يف متاحو «ءافولا يف لءومسلاك
 هذه دادضأب نورخآ رهشو ةمكحلا يف نامقلو «ةباطخلا يف سّقو «ةغالبلا
 «قمحلا يف ةقّئبهو «ّيعلا يف ,لبابكا ءمذلا لاح يف مهب هبشف «لاصخلا

 .©0(لخبلا يف ردامو «نبجلا يف اطرض فوزنملاو «ةمادنلا يف ٌيِعَسْكلاو

 نمو» :لوقيف «لاله وبأ هعنص ام مهأ قيتع زيزعلا دبع روتكدلا زجوي
 ًاصصخت رثكأ تناك نإو «ةيغالب سسأ ىلع تماق يتلا ةيدقنلا تاساردلا بتك
 نب هللا دبع نب نسحلا لاله يبأل (رعشلاو ةباتكلا : نيتعانصلا باتك) اهتقباس نم
 نيتعانصلا باتك يف لاله وبأف «ةرجهلل (790) ةنس ىفوتملا يركسعلا لهس
 هوقبس نم ملعو ءاهب صاخلا هملع نم جيزم يه ةقيقد ةسارد ةغالبلا سردي

 ةباتكلا :نيتعانصلاب ينعي وهو .دهاوشلاو ةلثم ةلثمألا نم راثكإلا عم ءاهيلإ

 يف ًاضيفتسم ًاثحب ثحبي يذلا هعوضوم نع هناونع نم ّئبني باتكلاف ءرعشلاو
 بتاكلا عنص ىلع رفاضتت يتلا امهتاودأو «نيتعانصلا نيتاه لوصأ

 اال اشلاو
 رع

 ال الال
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 يضرلا فيرشلا :رشع ةتس

 باتك وهو «2'”(نآرقلا تازاجم ىف نايبلا صيخلت) باتك بحاص وه - ١

 «ةهج نم يغالبلا ثحبلل ةبسنلاب ؛ةيمهألا يف ةياغ عوضوم يف ءردقلا ليلج
 . ىرخأ ةهج نم زيزعلا باتكللو

 نآرقلا ىف زاجملا ء ءيجم ببسو «يملعلا هجهنم ددحي هتمدقم يف لاق - ١

 نم نآرقلا هيلع لمتشي ام ركذو «يناراج ناوخإلا ضعب نإف ءدعب امأ» : ميركلا
 قئاقحلا نم نسحأ يه يتلا .؛تازاجملا بئارغو «تاراعتسالا بئاجع
 تعقوأ ول ةراعتسم تعقو يتلا ةظفللا نإو ءًاظفلو ىنعم ةلعلل عفنأو ًاضرعم

 ناك ذإ ءاهبكرمب ًاقلق اهباصنو ءاهب ًايبن اهعضوم ناكل ةقيقحلا ةظفل اهعقوم يف
 اهنأل نكلو «هيلع ةرابعلا قيضل تازاجملا ظافلأ دروي مل «هناحبس ميكحلا
 عيمج درجأ نأ ينلأسو «نيبطاخملا ةغلب هبشأو «نيعماسلا عامسأ يف ىلحأ
 معأو ًاعقوم لجأ هعامتجا نوكيل ءروسلا بيترت ىلع كلذ يف نآرقلا يف ام

 رعاشلاو « غيلبلا بيطخلا نأ وهو «ىرخأ ةدئاف ًاضيأ كلذ يف نوكيلو عفن

 جرخو «مالك لك نازيم لاش يذلا زيزعلا باتكلا اذه يف ام ىأر اذإ «عوبطملا

 ىلع عجش «ةفيطللا تاراشإلاو ةبيجعلا تاراعتسالا نم «مانألا تارودقم نع

 كلذ ىلإ يب عرسأ اممو «هعبتي ًافلس هلعجيو .هعمسي اميف «كلذ لثم لامعتسا
 لب ءدمألا اذه ىلإ ىرجأو «ضرغلا اذه ىلع ىرج مدقت نمم ًادحأ دجأ مل ينأ
 . 9(تعرتفا ام ةورذ وه

 رعشأ .يوسوملا ينيسحلا يولعلا يضرلا ءنسحلا وبأ «ءىسوم نب نيسحلا نب دمحم )١(
 )709  فدلاو ةايح يف فارشألا ةباقن هيلإ تهتنا .دادغبب هتافوو هدلوم «نييبلاطلا

 49/5(2) «مالعألا :رظنا .(م١1 16 416 حاه605

 - 70) ص ءدلقم دومحم ىلع :روتكدلا قيقحت .نآرقلا تازاجم يف نايبلا صيخلت ()
 ١ .ماؤقك «توريب ؛ةايحلا ةبتكم راد (5

١45 

 سَ



 طرفا اندهأ » :ىلاعت هلوق دلعف ؛هركذ ايم ةلئمأ درونو -'“

 هذهو)» :لاق . [/-5 :ةستافلا] 4مل َتْصْنأ لا وص © ٌميِقَتمْل

 وهو «قيرطلل مسا :ةغللا لصأ يف طارصلا نأل «نيليوأتلا دحأ ىلع ةراعتسا

 «باقعلا عافدتساو باوثلا باجيتسا ىلإ دؤم نيدلا نأل «نيدلا نع ةيانك انهاه

 املو «ةماقإلاو نمألا رادو «ةمالسلاو ةاجنلا ةنظم ىلإ كولسملا جهنلاك وهف

 ءهيلإ هداشرإ ماقأ .حضاولا جهنملاو .دصاقلا قيرطلاك «نيدلا هناحبس لعج

 .دصقلا ىلإ يدهي يذلا يداهلاو «تمسلا ىلع لدي ليلدلا ماقم «هيلع هتلالدو

 . (ميِقَتْسُمْلا ًطاَرّصلا اَنِدْها) : هناحبس لاقف

 نأ وهو «ةراعتسالا ريح نع مالكلا جرخي :طارصلا ىف ف يناثلا ليوأتلاو

 ناحل هي فراج ام نلط قالو ةنحلا ىلإ .ةرلسملا ناجملا هيدا توك
 207(هقاشم نع مهب لودعلاو .هنمأمو ؛هتاجنم مهقيفوت هناحبس هولأس مهنأكف ش

 مم 1و

 21٠١ :ةرقبلا] 4 اضَرَم ُهَلَأ ُمُهَداَرَف ٌسَرَت مهيوُلُق ف 8 :ىلاعت هلوق دنعو
 ىف داسف هنأل «ةراعتسا بولقلا ىفو «ةقيقح ماسجألا يف ضرملاف» :لوقي

 «نيعضوملا يف داسفلا اتهج تفلتخا نإو ءموسجلا يف داسف هنأ امك بولقلا

 نع مهجورخل ًاضرم رفكلا داقتعا نم مهبولق يف ام يمس امنإ :ًاضيأ ليق دقو
 نع اهلقنيو ءاهتحص لاح نع ماسجألا جرخي ضرملا نأ امك ؛ نيدلا ةحص

 . "”«اهتينبو اهبيكرت ةمالس

 سالو اطير مُكيءْوَس ىو اسال لع الأ دق مَ ِيَمي # :ىلاعت هلوق دنعو

 ًاعيمج امهو ؛(ًاشايرو) :ئرق دقو» :لوقي . [؟1 :فارعألا] ريح َكِلَد وقتل

 اهيل اقايوو اني ندايللا نيكس“ مالت: انين“ دارهلا »نأ ماا ةزاعشبا
 : يأ .هشيرب الجر هتيطعأ :برعلا مالك نمو .هتلمج رتسي يذلا رئاطلا شيرب

 انكردأب ابصن (قوقتلا نفابلو) ئرقو- . ئوقتلا تانسأ خرم ةروغلا رثم نآل ةروغلا

 .(59) ص «قباسلا ردصملا (0)

١9 

 سَ



 :ىنعملا نوكيف «هل ًاربخ ريخ نوكيو «ءادتبالا ىنعم ىلع هيف عفرلاو «مكيلع
 . "”(ىنعملا اذه يف نيلوقلا دسأ اذهو ءريخ هيلإ راشملا ىوقتلا سابلو

 ركذي مث «كلذ دعب نيرسفملا يأرو ءلوأ هيأر قوسي فلؤملا نأ ظحلن
 .اهنيب حجريو «كلذ دعب تاءارقلا

 «فلكتلا نع ًاديعب «زاجيإلا ىلإ ليمي «رشابم لهس فلؤملا بولسأو

 . ةينآرقلا ةغالبلاب تينع ىتلا بتكلا ةلسلس ىف ةقلح هباتكو

 الال ال

 .(59) ص «قباسلا ردصملا 20
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 رابجلا دبع يضاقلا :رشع ةعبس

 صصخ دقو 2 7(لدعلاو ديحوتلا باوبأ يف ينغملا) باتك بحاص وه - ١
 تاعوضوم هيف لوانتو «نآرقلا زاجعإ نع ثيدحلل هنم رشع سداسلا ءزجلا
 ركذب لوألا لصفلا أدتبا «ًالوصف هباتك لعج دقو ءزاجعإلاو نآرقلاب قلعتت ىتش
 ناكو .هتحص ىلع هب لدتسي نأ نكمي يذلا «ةعامجلا نع عقاولا ربخلا ةفص
 امهنيبو .كلذب لصتي امو «هتوعد يف لخدو هتعيرش مزلي نم نايب يف لصف رخآ

 . قيثو لكشب زاجعإلاو ةغالبلاب لصتي امم اهضعب هتلوانت ام ركذن «ةريثك لوصف

 مالكلا ضعب لضفي اهيف يتلا ةحاصفلا : نع اهيف ثدحت ًالوصف صصخ دقف
 يذلا ببسلاو .مالكلا ةحاصف يف لضافتلا عقي هب يذلا هجولاو . ضعب ىلع

 مالكلا حصي اهعم يتلا مولعلاو .ةحاصفلا يف لضافتلا يف مالكلا هل حصي
 هجولا نايب . حيصفلا مالكلاب يدحتلا ةحص نايب .ةيرورض الإ نوكت ال حيصفلا

 ةلالد هلعجو «نآرقلاب ىدحت - ِةِلَي - هنأ يف ًازجعم نآرقلا نوك حصي هيلع يذلا

 هلعف داريإو نآرقلا ةضراعم نأ نايبو .زجعم نآرقلا نأب ةلالدلا نايبو . هتوبن ىلع

 ةحاصفلا ةبتر يف ةيزمب نآرقلا صاصتخاو .مهيلع ةضراعملا رذعتو .عقت مل

 يف نيفلاخملا نعاطم نع باوجلاو .نآرقلا زاجعإ هوجوو .ةداعلا نع ةجراخ

 . ًاليلد نوكي نأ مالكلا قح نمو .نآرقلا يف مهنعاطم نم ةلمج ركذو .نآرقلا

 صتخي ال نآرقلاب ىلاعت هللا دارم نأو .فرعت نأ حصي هيناعمو نآرقلا دئاوفو

 ضاق «نيسحلا وبأ ؛يدابآ دسألا يناذمهلا رابجلا دبع نب دمحأ نب رابجلا دبع )١(

 اذه نوقلطي الو «ةاضقلا يضاق هنوبقلي مهو ءهرصع يف ةلزتعملا خيش ناكو «يلوصأ

 :رظنا .(م5١٠ - ه6١4) اهيف تامو ءيرلاب ءاضقلا يلو ءهريغ ىلع بقللا

 ” 62 ظل «مالعألا
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 ىلإ ثوعبم هنأو لوسرلا تازجعم رئاس تابثإو .فلسلا الو لوسرلا ةفرعمب
 . 22”ةفاك سانلا

 . . .لاق نإف ظفلب «بئاغلا عم ةيضارتفالا راوحلا ةغيص مدختسي يضاقلاو

 .هتالؤاستو هتريح عفدو مصخلا تاهبش دس ىلع صيرح وهف . . .هل ليق

 لوسرلا ةفرعمب صتخي ال نآرقلاب ىلاعت هللا دارم نأ> لصف ىف ركذ - ؟

 نيب لضافتلا ةليسو اهنأو «ةيوغللا ةفرعملا ةيسأ ىلع كيو (فلسلا الو

 ةغللا ةفرعم يف مدقتي ثيح نم ضعبلا ىلع ضعبلا مدقتي امنإو» :لاقف «ءاملعلا

 . '"”(فرعأ ةقيرطلا هذهب نوكيف ءاهيف زربيو

 مجعلل يفكيو «مجعلل زجع وه نآرقلا ةضراعم نع برعلا زجع نأ نيب -*

 عيمجلا نإ) لاق ءزاجعإلاو زجعلا يف رسلا ةفرعم ةلواحم نود كلذب اوملسي نأ

 برعلا زجعب ةلمجلا يف ةيزملا نم هب صتخي امو «نآرقلا لاح فرعي مجعلا نم
 ةقيرط ىلإ هتفرعم يف جاتحي ال امم كلذو .يعاودلا رفوت عم «هتضراعم نع

 نأ اوملع ول مهنأ :انركذ ام نيبي «كلذ اوفرعي نأ مهنم عنتمي الف «ليصفتلا

 نإو .زجعم هنأ اوملعل هريغ ىلع رذعتو «ًاليقث ًامسج لمح هنأ «ءايبنألا ضعب

 «مهمالك سنج نم صوصخم مالكب ىتأ هنأ نوملعي كلذكف .هليصفت ملعي مل

 ."”«مهل متي كلذو «مهيفكي ردقلا اذهو «مهيلع رذعتو

 دقف «ىنعملاو ظفللا لوح هاوحف رودي مشاه يبأ هخيش نع ًامالك لقني - 5

 ءهانعم نسحو هظفل ةلازجل ًاحيصف مالكلا نوكي امنإ) :مشاه وبأ هخيش لاق

 دعُي مل «ىنعملا كيكر ءظفللا لزج ناك ول هنأل «نيرمألا رابتعا نم دبالو
 نأب مالكلا ةحاصف سيلو «نيرمألا نيذهل ًاعماج نوكي نأ بجي اذإف «ًاحيصف
 ءرعاشلا نم حصفأ نوكي دق مهدنع بيطخلا نأل ,.صوصخم مظن هل نوكي

 ادحاو مظنلا نوكي دقو «ةقيرطلا فالتخا مظنلاب ديرأ اذإ «فلتخم مظنلاو

 )١( «ىلوخلا نيمأ قيقحت .لدعلاو ديحوتلا باوبأ ىف ىنغملا :رظنا )١97/1١5  556(«

 .م1950 /ه١٠8١ .ىلوألا ةعبطلا «يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو رشن
 )51١7/١5"(. ؛قباسلا ردصملا (0

 )596/1١5(. «قباسلا ردصملا (9)

١045 

 ردها
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 لكو مظن لك يف نيبتي يذلا هنأل «هانركذ ام ربتعملاف .ةحاصفلا يف ةيزملا عقتو

 هيف هيواسي مث «هيلإ قبسي :ءاحصفلا ضعبل عقي نأب مظنلا صتخي امنإو «ةقيرط
 كلذ يف هلضفي هيلع لضفي نمو «مظنلا كلذ يف هيواسيف ءءاحصفلا نم هريغ
 . "”0مظنلا

 مشاه يبأ مالكو» : ًالئاق قباسلا مالكلا ىلع فيض يقوش روتكدلا بقعيو
 دق مظنلا نأل «مالكلا ةحاصفل ًارسفم نوكي نأ حلصي ال مظنلا نأ يف حيرص

 هلاثمأو ظحاجلا ىلع كلذب دري هنأكو «هيف هبحاص بيدأ لضفيو ءادحاو نوكي

 مالكلا يف دجوي ال هنإ لوقيو «هتقيرطو همظن ىلإ نآرقلا زاجعإ نوعجري نيذلا
 ءامهيلإ ةعجار ةحاصفلا نوكت نأ دب الف ًاذإو ءامهل ثلاث الو ىنعملاو ظفللا الإ

 . "”«ًانسح ىنعملاو ًالزج ظفللا نوكي ثيحب

 هب قلعتي ال ةقيرطلا ىنعمب مظنلا نأ رابجلا دبع يضاقلا دوهج روحمو - ؛
 ةدرفم ةملكلا نأ هصخلمو ءهركذ يذلا هجولا هيلإ فاضنا اذإ الإ زاجعإلا

 ىلع مضلاب ةحاصفلا رهظت نكلو «ماعلا ىنعملا كلذكو .ةحاصفلا اهب قلعتت ال

 امنإو «مالكلا دارفأ يف رهظت ال ةحاصفلا نأ ملعا» :لوقي ,.ةصوصخم قيرط
 نوكي نأ نم مضلا عم دب الو .ةصوصخم ةقيرط ىلع مضلاب مالكلا يف رهظت
 لوانتت ىتلا ةعضاوملاب نوكت نأ ةفصلا هذه ىف زوجي دقو «ةفص ةملك لكل

 سيلو «عقوملاب نوكت دقو «هيف لخدم هل يذلا بارعإلاب نوكت دقو ءمضلا
 وأ ءاهتاكرح وأ ءةملكلا هيف ربتعُت نأ امإ هنأل «عبار ةثالثلا ماسقألا هذهل
 يف هلثم رابتعا نم دب ال مث ءةملك لك يف رابتعالا اذه نم دب الو ءاهعقوم

 «ةفص مامضنالا دنع اهل نوكي دق هنأل ءضعب ىلإ اهضعب مضنا اذإ «تاملكلا

 امنإ هانركذ يذلا هجولا اذه ىلعف .اهعقومو اهتاكرحو اهبارعإ ةيفيكل كلذكو
 . ””(اهادع ام نود هوجولا هذهب ةحاصفلا ةيزم رهظت

 :لوقي «ظفللا ةلازجو ىنعملا نسحب ةطبترم ةحاصفلا نأ ىلإ راشأ 5

 )١99/1١5(. «قباسلا ردصملا )١(

 )1١١5-١١5(. ص ؛خيراتو روطت ةغالبلا 6هز

 )199/١15( ؛لدعلاو ديحوتلا باوبأ يف ينغملا (9)

 ا/ ١

 ل



 نوكي ال امك «هتماقتساو هعقومو هانعم نسحب الإ ًاحيصف مالكلا نوكي الو»

 . 20(هظفل ةلازجب الإ ًاحيصف

 اهمض ةيفيكو تاملكلا دارفأ ملعي نأ» :هيلع بيدألا نأ نعل زاشأ 5

 مهنم حصي ام لضافتي اهيف لضافتلاو مولعلا هذه بسحبف ءاهعقاومو اهبيكرتو
 . "”0حيصفلا مالكلا بتر نم

 عضول رهاقلا دبع مامأ قيرطلا تدهم رابجلا دبع ءارآ نأ ةصالخلاو -

 . ةغالبلا خيرات يف نيثحابلا نم ددع ركذ امك ؟ مظنلا ةيرظن

 الال ال

 )١( «قباسلا ردصملا )١5/لاه”(.

 0( «قباسلا ردصملا )508/15(.
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 يبلاعثلا روصنم وبأ :رشع ةينامث

 :هتمدقم ىف لاقو .2"”(زاجيإلاو زاجعإلا) :باتك يبلاعثلا فلأ - ١
 نم ةارقلا هب قطن ام ضعب يف :لوألا بايلاف :تاؤبأ ةرشع يف هتجرخأو)
 . - لَو - يبنلا نع مالكلا عماوج يف : يناثلا بابلاو .رجعملا زجوملا مالكلا
 .نيعباتلاو ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا نع اهنم ردص اميف :ثلاثلا بابلاو
 عئاور يف :سماخلا بابلاو .ةيلهاجلا كولم نع اهنم لقن اميف : عبارلا بابلاو
 بابلاو .ءارزولا مالك فئاطل يف :سداسلا بابلاو .هئارمأو مالسإلا كولم
 ةفسالفلا فئارظ يف :نماثلا بابلاو .ءاغلبلاو باتكلا مالك عئادب يف : عباسلا
 .مهرداونو ءافرظلا حلم يف :عساتلا بابلاو .ءاملعلاو ءامكحلاو داهزلاو
 . "”«ءارعشلا دئالق طئاسو يف : رشاعلا بابلاو

 مالكلا نع نآرقلا هيوطت امي ضعي يدار :لوألا بابلا يف ركذو - ؟
 زاجيإلا ةعور ًانيبم اهليلحتب ماقو «ةينارقلا تايآلا نم ًاددع (زجعملا زجوملا

 لضف ىلع هبنتيو ءملكلا عم اوج فرعي نأ دارأ نم» :لوقي .زاجعإلا ةمظعو

 ربدتيلف «زاجيإلا ةيافكل نطفيو «ءاميإلا ةغالبب طيحيو ءراصتخالاو زاجعإلا
 تىياذإ» : هركذ زع هلوق كلذ نمف يس ا هولع لمأتيلو «نآرقلا

 نع حصفت ةدحاو ةملك اوماقتسا ٠[ :تلصف] 4# اوُمَْتْسأ َّمُث ُهَنَأ ني ايلا
 ةئم هناحبس هللا عاطأ ًاناسنإ نأ ول كلذو ءراجزنالاو رامتئالا يف اهلك تاعاطلا
 هلوق كلذ نمو .ةماقتسالا دح نع اهتقرسب جرخل «ةدحاو ةبح قرس مث «ةنس

 نم «بدألاو ةغللا ةمئأ نم «يبلاعتلا روصنم وبأ « ليعامسإ نب دمحم نب كلملا دبع )١(

 .(م٠ مم _ ؤه١5 - ه5159 )8٠0٠  ,قعتمملا ةريثكلا بتكلا فنص ءروباسين لهأ

 .(5/”5) «مالعألا :رظنا

 «ةيناثلا ةعبطلا .,توريب «ىبرعلا دئارلا راد 4(2 - 8)ص ,زاجيإلاو زاجعإلا (0)

 .م1987 /ها 1

 1ك
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 ل



 ريس جم جو

 ركذ هيف جردأ دقف . [57 :سنوي] 4ترحَي ْمُهاَلَو َمِهبلَع ٌفْوَحاَل # : لجو زع
 نم ناسنإلاب رضأ ءيش الو «مهنع هوركم لك لاوزو «مهيلع بوبحم لك لابقإ
 دلوتي فوخلاو ءرضاح وأ ضام هوركم نم دلوتي نزحلا نأل ,فوخلاو نزحلا

 «هتايحب مربتي لب «هشيعب عفتني مل ئرما ىلع اعمتجا اذإف «لبقتسم هوركم نم
 بابسأ ىوقأ نملاو رورسلا نأ امك سفنلا ضرم بابسأ ىوقأ فوخلاو نزحلاو

 ٍنملاو رورسلاو «ةيلبو ةنحم لك ءازإب ناعوضوم فوخلاو نزحلاف ءاهتحص
 ُنَمَْلا ْمتَط # :همسا زع هلوق كلذ نمو .ةينه ةمعنو ةحص لك ءازإب ناعوضوم
 مهرورس صولخ نع ّئبنت ةدحاو ةملك نمألاف . 147 :ماعنألا] 4 َنوُدَمَْهُم مُهَو
 هوركملا :نزحلاو «,فوخلا نم ةمالسلا وه امنإ نمألا نأل ءاهلك بئاوشلا نم

 ءمهنع فوخلا عفترا «قالطإلاب نمألا اولان اذإف .هركذ مدقت امك مظعألا

 :ىلاعت هلوق كلذ نمو .بوبحملا رورسلا لصحو «هوركملا هعافتراب عفتراو

 هقلخ ىلع هللا هدقع ام اتعمج ناتملك امهف ١[. :ةدئاملا] * ٍدوُقْمْلأب ْاُفْوَأ *

 . '”(مهنيب اميف سانلا هدقاعتو .هسفنل

 نم لثملا ىرجم يرجي اميف لصف) :هامس ام ىلإ كلذ دعب ضرعو - *
 : هتلثمأ نم ركذو .(زاجيإلاو زاجعإلاو باجعإلا عمجيو «نآرقلا ظافلأ

 « ميش ىَع لع كيم اإل ٠ [47 :رطاف] « وماي الإ وتل ٌركَمْلا قيح الو

 # نام الع ْنَم لك 8 . [* :رثدملا] 4 نه هتك امي يت لك » ٠ [؟9 :سنوي]

 #رقَتَسُم رب ْلُكِل # . [186 :نارمع لآ] 4 تلا ةقيك ينك )» 1 علا
 . 20( [84 : ءارسإلا] 4 ِيلواَس َلَعْلَمْي ٌنُكَلُق # . [30 : ماعنألا]

 دق ناك نإو «ةغالبلا بتك تحت جردني نأ نكمي باتكلا اذه نأ بير الو - ؛

 .زاجيإلا ريغ ةغالبلا اياضق نم لوانتي ملو هرسيمو لهس يبدأ بولسأب بتك

 الال ال

 )١( قباسلا ردصملا .« ص)5١١-١١(.

 )0( قباسلا ردصملا . ص)١5(.
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 يناوريقلا قيشر نبا :رشع ةعست

 وهو «2)(هدقنو رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا) باتك بحاص وه قيشر نبا- ١

 : يقل نسا نزع يشمل هناباوبلا وما دعي

 «هيف نيفلتخم سانلا تدجوو . .» :لاقو «رعشلا نع ثدحت ةيادبلا يف "

 ًاباوبأ هوبوب دق «نورثكيو نولقيو «نورخؤيو نومدقي «هنم ريثك نع نيفلختم

 ًابهذم لحتناو «ةهج يف برض دق مهنم دحاو لكو «ءةمهتم ًاباقلأ هوبقلو «ةمهبم
 يف مهنم دحاو لك هلاق ام نسحأ تعمجف «هاوعد دهاشو هسفن مامإ هيف وه

 ىف تلوعو «ىلاعت هللا ءاش نإ «هبادآو رعشلا نساحم ىف ةدمعلا نوكيل «هباتك

 ءاجرو «راركتلا فوخ يرطاخ ةجيتنو «يسفن ةحيرق ىلع هرثكأ

 . "00. .راصتخالا

 ضعب ركذو «ةغالبلا باوبأ مظعم (ةدمعلا) يف قيشر نبا لوانت دقو * 

 ةغالبلا بتك نمض ًاجردنم هباتك لعجي نأ نكمي امم «ةيغالبلا تاحلطصملا
 زتعملا نبا ةقيرط عبتا لب «ًامولع ةغالبلا مسقُي مل هنكلو ؛يبدألا دقنلاو ةيبرعلا

 . ةدح ىلع باب لك سردي .«بدألا باوبأ عم ةجزتمم اهباوبأ درس يف

 اهتمكحو «ممألا لضفأ برعلا» :لاقف «يبرعلا رعشلابو برعلاب داشأ - 5

 جورخ ذإ ءدسجلا ناهتما نع دعبلاو ديلا ىلع ناسللا لضفك «مكحلا فرشأ

 كلذ ىلوت نوكي نأ نم ناسنإلل دب ال ذإ «تالالا ةكراشمب «تاذلا نع ةمكحلا

 ةليسملاب دلو .ثحاب «ءداقن «بيدأ «يلع وبأ «يناوريقلا قيشر نب نسحلا وه )١(

 .(م١1 الا ١١١١ - ه4517 )790  .ةيلقص ةريزجب رزام ةنيدمب يفوتو «برغملاب

 .(191/5) مالعألا :رظنا

 )١5(. ص «قيتع زيزعلا دبع .د «نايبلا ملع (6)

 «ةيملعلا بتكلا راد )١5/١(« «ةحيمق ديفم .د قيقحت .هدقنو رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا (0)

 .م1947 مها 50 «ىلوألا ةعبطلا «توريب
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 موظنم :ناعون برعلا مالكو ءهسنج نم نيعم ةلآ ىلإ هيف جاتحا وأ ءهسفنب
 ناتقبطلا قفتا اذإف «ةئيدرو ةطسوتمو ةديج :تاقبط ثالث امهنم لكل ءروثتمو
 ناك «ىرخألا ىلع لضف امهادحإل نكي ملو «ةميقلا يف اتواستو ردقلا يف
 هسنج يف روثنم لك نم نسحأ موظنم لك نأل «ةيمستلا يف ًارهاظ رعشلل مكحلا
 . "”«ةداعلا فرتعم يف

 «ىنعملا هحورو مسج ظفللا» :لاقف ءىنعملاو ظفللا نع ثدحت - ه

 ملس اذإف «هتوقب ىوقيو هفعضب فعضي .مسجلاب حورلا طابتراك هب هطابتراو
 ضعبل ضرعي امك «هيلع ةنجهو «رعشلل ًاصقن ناك ظفللا ضعب لتخاو ىنعملا
 «حورلا بهذت نأ ريغ نم «كلذ هبشأ امو روعلاو للشلاو جرعلا نم ماسجألا
 يذلاك ءظح رفوأ كلذ نم ظفلل ناك هضعب لتخاو ىنعملا فعض نإ كلذكو

 . '"”«حاورألا ضرمب ضرم نم ماسجألل ضرعي
 يبنلا هل لاقف « - ِةِك - يبنلا دنع لجر ملكت» :لوقي ةغالبلا باب يفو - 5

 نإ» :هل لاقف .ينانسأو ياتفش :لاق . «باجح نم كناسل نود مك» : - يي -
 ىلع رصتقاو .همالك يف زجوأ لجر هجو هللا رضنف ؛مالكلا يف قاعبنالا هركي هللا
 .نايبلا ديري .«ناسللا يف» :لاقف لامجلا ميف : - هلك - يبنلا لئسو .«هتجاح

 ىلعأ قطنملا ىف ناك نمف «قطانلا يحلا ناسنإلا دح :قطنملا باحصأ لاقو
 :حورلا دامع ملعلاو ءمسجلا دامع حورلا :اولاقو . ىلوأ ةيئاسنإلاب ناك «ةبتر

 ريثكو ءمهفُي ليلق :لاقف ؟ةغالبلا ام : ءاغلبلا ضعب لئسو .ملعلا دامع نايبلاو
 :مهدحأل ليقو .ىنعملا عابشإو ظفللا ةعاجإ ةغالبلا :رخآ لاقو .مأسُي ال
 نم :بارعألا ضعب لئسو .زاجيإلا نسحو ىنعملا ةباصإ :لاقف ؟ةغالبلا ام
 . ””(ةهيدب مهنسحأو ءآظفل مهلهسأ :لاقف ؟سانلا غلبأ

 هلكاش وأ هبراق امب ءىشلا ةفص هيبشتلا» : ًالئاق هفرعي هيبشتلا باب يفو -
 هلا كاز هناك هلك تام هيهات زاالال هزم اهاهح سال ةدحار هيج ند

 )١( .«قباسلا ردصملا )١/١85(.

 )0( «قباسلا ردصملا )4١/١(.

 )0( .«قباسلا ردصملا )١/١158(.
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 ىوس ام ال اهتوارطو درولا قاروأ ةرمح اودارأ امنإ درولاك دخ مهلوق نأ ىرت

 . '"”(همئامك ةرضخو هطسو ةرفص نم كلذ

 ةقباطملا» :لاقف «هريغو ةمادق نيب اهيف فالخلاو ةقباطملا نع ثدحتو 4

 سانلا عيمج دنع ةقباطملا .هاوحف يف داضي ام هانعم يف فلتأي نأ مالكلا يف

 مهنإف « هعبتا نمو .ةمادق الإ «رعش تيب ؤأ «مالكلا يف نيدضلا نيب كعمج

 يف مالكلا مدقت دقو «ًاقابط ةرركم ةدحاو ةظفل يف نيينعملا عامتجا نولعجي

 نيل «ؤفاكتلا اندنع ةقباطملا وه يذلا عونلا اذه ةمادق ىمسو « سينجتلا باب

 نم ساحنلا ريغو هريغ دحأ ؤفاكتلا مسي ملو ءهركذ تمدق ام الإ هدنع قابطب

 ١. (هتملع نم عيمج

 :هلوقب هلهتسي زاجيإلا باب يفف .هلبق نم مالكل لوقن باتكلا بلغأو - 4
 . "00 . . . نيبرض ىلع ىنامرلا دنع زاجيإلا»

 ىنعملا راضحإ وه نايبلا :ينامرلا نسحلا وبأ لاق» :لوقي نايبلا باب يفو

 . 7(كاردإ ةعرسب سفنلل

 هتيأر ام رعشلا دوجأ :ظحاجلا نامثع وبأ لاق» :لوقي مظنلا باب يفو

 كبسو ءًادحاو ًاغارفإ غرفأ هنأ كلذب ملعتف «جراخملا لهس «ءازجألا محالتم

 ىلع مالكلا ناك اذإو .ناهدلا يرجي امك ناسللا ىلع يرجي وهف ءًادحاو ًاكبس

 ءهمهف برقو «هلمتحم فخو «هعامس ذل «ظحاجلا هركذ يذلا بولسألا اذه

 .هظفح رسع ًانيابتم ًارفانتم ناك اذإف ءهعماس مف يف يلحو ءهب قطنلا بذعو

 . ””2ءيش هنم اهيف رقتسي ملف «ٌعماسملا هتجمو ءهب قطانلا ناسل ىلع لقثو

 .ًانايحأ ةريسي تاقيلعت هلوقن بقعي دقو «بدألا مالعأ نع لقني هدجن اذكه

 ١( «قباسلا ردصملا )١/١1994(,

 )( «قباسلا ردصملا )١/555(.

 )( «قباسلا ردصملا )1١9/9/1١(.

 )5( «قباسلا ردصملا )١/١7/5(.

 )©( «قباسلا ردصملا )١/لالا١ - 972868 ١(.
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 ليق ام مظعم بعوتسا «ةيملعلا ةداملا ريزغ « ةدمعلا باتك نأ ةصالخلاو

 ضعب عم «لهس بولسأب اهلوانتي وهو «بدألاو دقنلاو ةغالبلا لئاسم نم هلبق
 . كلذ ةرورضلا تضتتقا اذإ قيلعتلاو حرشلا
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 يجافخلا نانس نبا :نورشع

 يف هجهنم نائس نبا حضو دقو 2١ )(ةحاصفلا رس) باتك بحاص وهو - ١

 ةحاصفلا ةيهام ىف نيفلتخم سانلا تيأر امل ىنإف ءدعب امأ» :لاقف «هباتك

 كلذ تبرقو ءاهنايب نم ةلمجو ءاهنأش نم ًافرط اذه يباتك تعدوأ ءاهتقيقحو
 عم الو «لالخإلا ىلإ راصتخالاب لمأ ملو «لمأتملل هتحضوأو ءرظانلا ىلع

 . "”«لالمإلا ىلإ باهسإلا
 مولعلا امأ» :لاقف ءاهيف ةبغرلا عقتل اهتدئافو ,ةحاصفلا ةفرعم ةرمث نيب - ؟

 مظن ةتكنلاو ءاهنم ةدبزلا اهنأل .حضاو اهيف ملعلا اذه ريثأت يف رمألاف ةيبدألا

 نيرمألا الكو ءهركُي امم هنم راتخُُي ام ةفرعمو هدقنو «هفيلأت فالتخا ىلع مالكلا

 بدألا لحتنملل ىنغ الف ءاهب ةفرعملا ىلع روصقم وه لب «ةحاصفلاب قلعتم

 ىلع لادلا زجعملاف ةيعرشلا مولعلا امأو .بابلا اذه يف هحرشنو هحضون امع
 ىلع ًازجعم ناك هب اميف رهاظلا فالخلاو «نآرقلا وه - كي - انيبن دمحم ةوبن

 :نيلوق
 «ةيح اصعلا بلق ىرجم كلذ ىرجو «هتحاصفب ةداعلا قرخ هنأ :امهدحأ

 ديازتلا عقو يتلا ةحاصفلا ام نايب نع ةحودنم بهذملا اذه ىلإ بهاذلل سيلو

 .رشبلا رودقم نع جرخ ًاعقوم اهيف

 «ةضراعملا نع برعلا فرص :نآرقلا يف زاجعإلا هجو نأ : يناثلا لوقلاو

 يجي اذهب لئاقلا رماو»فرتملا ةلول رودلقم ىف تناك نآرتلا حاف نأ عف

 ذخأ ءرعاش «يبلحلا يجافخلا دمحم وبأ «نانس نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع وه )١(

 - 477) .بلح لامعأب زازع ةعلقب ةيالو هل تناكو «هريغو ءالعلا يبأ نع بدألا

 .(17؟/4) «مالعألا :رظنا .(م١1/“ ١مل م1

 «ىلوألا ةعبطلا «توريب .ةيملعلا بتكلا راد ؛.(5١) ص .ءةحاصفلا رس (0)

 .م19875 ه6
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 يف تناك اهنأ ىلع عطقيل يه ام ةحاصفلا ققحت ىلإ ةجاحلا يف لوألا ىرجم

 ةضراعمب تأي مل هريغو ةمليسُم نأ ملعنو « «مهتحاصف سنج نمو ءمهرودقم

 عقو يتلا ةحاصفلا نم لاخ هدروأ يذلا مالكلا بولسأ نأل «ةقيقحلا ىلع

 اذهب ضرغلا هانركذ امب تبث اذإو ءصوصخملا بولسألا يف اهب يدحتلا

 :نع نانس نبا ثدحت دقف ءهباتك ىف تاعوضوملا نم ةلمج لوانت - "“

 قرفلاو ةغالبلاو ةحاصفلاو «ةغللاو «مالكلاو ءفورحلاو «تاوصألا فيرعت

 ركذ يف الصف دقعو «ةدرفملا يناعملاو «ةفلؤملا ظافلألا نع ملكتو ءامهنيب
 ركذ ىف :رخآ ًالصفو «نيثدحملاو نيمدقتملا نيب ليضفتلا ىف ةدسافلا لاوقألا

 دقعو ءرخآلا ىلع امهدحأ ليضفت يف لاقي امو ءروثنملاو موظنملا نيب قرفلا

 . ””(هتفرعم ىلإ مالكلا فلؤم جاتحي ام ىلإ هباتك نم لصف رخآ

 :اهنمو «نايبلاو روهظلا :ةحاصفلا» :لاقف «ةحاصفلا نانس نبا فرع  ؛

 :رعاشلا لاق . حيصف وهف حّصَفو «هتوغر تلجنا اذإ نبللا حصفأ

 ٌحيصفلا نييسللا ةوغرلا تحئمو

 يفو «حضو اذإ يس لك حصفأو «هءوض ادب اذإ حبصلا ٌحصفأ :لاقيو

 :صصقلا] 4 َىَم ُهْلِسَرَأَف اناكسل قب ٌحَصْخَأ ره ٌبوُرَه ىنَلَو » : زيزعلا باتكلا

 مهنأ امك « ًاحيصف حيصفلا مالكلا يمسو . . .مهديع :ىراصنلا حصفو .["4

 . ”9«ًايلج ًاراهظإ هل هراهظإو «هنع هب ربُع امع هبارعإل ًانايب هومس

 ةحاصفلا نيب قرفلا» :لاقف «ةغالبلاو ةحاصفلا نيب نانس نبا قرف  ه
 ًافصو الإ نوكت ال ةغالبلاو «ظافلألا فصو ىلع ةروصقم ةحاصفلا نأ ةغالبلاو

 )١5(. ص «قباسلا ردصملا ()

 .(598- 595)ص .قباسلا ردصملا (؟)

 .(658-09) ص «قباسلا ردصملا (9

 سَ



 اهلثم نع لضفي ىنعم ىلع لدت ال ةدحاو ةملك يف لاقي ال «يناعملا عم ظافلألل

 . "”(هعضوم ريغ يف باهسإلا هيف عقي يذلاك
 : "”ءايشأ ةينامث ةدرفملا ةظفللا ةحاصف يف نانس نبا طرتشا - 5

 . جراخملا ةدعابتم فورح نم ةظفللا كلت فيلأت نوكي نأ : لوألا

 نإو ءاهريغ ىلع ةيزمو انسخ عمسلا يف ةظفللا فيلأتل دجت نأ :ىناثلاو
 .ةدعابتملا فورحلا نم فيلأتلا يف ايواست

 ةرعوتم ريغ  ظحاجلا نامثع وبأ لاق امك  ةملكلا نوكت نأ :ثلاثلاو
 : مامت يبأ لوقك « ةيشحو

 . ةغللا بيرغ نم انهاه ٌالهك نإف

 .ًاضيأ نامثع وبأ لاق امك «ةيماع ةطقاس ريغ نوكت نأ : عبارلاو

 «ةذاش ريغ حيحصلا يبرعلا فرعلا ىلع ةيراج ةملكلا نوكت نأ :سماخلاو
 فرصتلا نم وحنلا ءاملع هدريو «ةغللا لهأ هركني ام لك مسقلا اذه يف لخديو
 امك «ةيبرع ريغ اهنيعب ةظفللا نأ لجأل كلذ نوكي دقو «ةملكلا يف دسافلا

 ضارقملا فيحت نامنزلا ٌبير هشير فيحت صوصقم حانجو

 . برعلا مالك نم ضارقملا سيل :اولاقو
 اذإف ءهركذ هركي رخآ رمأ نع اهب ربع دق ةملكلا نوكت ال نأ : سداسلاو

 تافصلا اهيف تلمك نإو تحبق «ىنعملا كلذ اهب ةدوصقم ريغ يهو تدروأ
 : يسبعلا درولا نب ةورع لوق اذه لاثمو ءاهانيب يتلا

 حّرر ناوام دنعانتب ةيشع اوحّورت فينكلا يف موقل تلق

 )١( ص «ءقباسلا ردصملا )569(.

 ص «.قباسلا ردصملا (؟) )9757-55(.
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 ىف لمعتسا دق هنأ ريغ «فينك سرتلل ليق هنمو ءرتاسلا هلصأ فينكلاو

 درو ناك إو. 8 ورع يدش ىف ههركأ اناف ناين ريقو «تدحلا هس ىلا وانألا
 .فراطلا فرعلا اذه ةققاومل «اضيحص دووم

 ىلع تداز ىتم اهنإف .فورحلا ةريثك ريغ ةلدتعم ةملكلا نوكت نأ : عباسلاو

 نمو «ةحاصفلا هوجو نم هجو نع تجرخو «تحبق ةفورعملا ةداتعملا ةلثمألا

 : ةتابُث نب رصن يبأ لوق كلذ

 ٌبئاوذلا نهسيطانغم نإ الأ مكسوؤر نع اوفشكت نأ ُمكايإف

 . هتركذ امل ةيضرم ريغ ةملك نهسيطانغمف

 وأ فيطل ءيش نع هيف اهب ربع عضوم يف ةرغصم ةملكلا نوكت نأ :نماثلاو

 .هب نسحت اهارأ ىنإف .كلذ ىرجم يرجي ام وأ «ليلق وأ «يفخ

 ةحاصف يف هطرتشا ام ضعب مالكلا فيلأت ةحاصف يف نانس نبا طرتشا -

 اهقيبطت لواحيو اهركذ ىتلا ةينامثلا طورشلا ىلع ٌكي وه اذهل «ةدرفملا ةملكلا

 : "ةينامثلا طورشلاب أدبنو ءاهيلع ىرخأ ًاطورش فيضي مث ؛مالكلا ىلع

 فيلأت يف ةبراقتملا فورحلا راركت مظانلا بنتجي نأ :لوألا طرشلا

 : لثم «مالكلا

 نيكي و كلاذ نككلو نودك انك+ يك تيك يشل نيس كيكو

 .هعامس نم رثكأ راركتلل هحبق ىلع ليلد ىلإ جاتحي سيلو

 نم ال ءاهريغ ىلع ةيزمو ًانسُح عمسلا يف ةظفلل دجت نأ :يناثلا طرشلاو

 امك «جازملا يف ضرعيو .فيلأتلا يف عقي رمأل لب «طقف فورحلا دعابت لجأ

 فيلأتلا يف نوكي امنإ اذه نإف .مدقت اميف هانيب ام ىلع شوقنلا ضعب يف قفتي

 .رثكأ نسحلا هيف دجويف «ةراتخملا تاملكلا تفدارت اذإ

 نيذهو «ةيماع الو ةيشحو ريغ ةملكلا نوكت نأ :ماسقألا نم عبارلاو ثلاثلا

 )١( ص «ءةحاصفلا رس :رظنا )95 - 584(.
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 وأ يشحولا مالكلا هيف رثك اذإ حبقي امنإو ءامهب فيلأتلل ةقالع ال نيمسقلا

 .راتخملا مالكلا هيف رثك اذإ نسحي ام دح ىلع «يماعلا

 فيلأتللف «.حيحصلا يبرعلا فرعلا ىلع ةيراج ةملكلا نوكت نأ : سماخلاو

 مكح ىلعو «مالكلا يف اهفيلأتل عبت ظفللا بارعإ نأل «ةديكو ةقلُع مسقلا اذهب

 . هيف تدرو يذلا عضولا

 فيلأتللف «هركذ هركي رخآ رمأ نع اهب ربع دق ةملكلا نوكت ال نأ : سداسلاو

 . كلذ بسحب فلتخي حبقلا نإف ءاهريغ ىلإ ةملكلا ةفاضإ بسحب قلعت هيف

 ةقالع الف ةدرفملا ةملكلا يف ةحاصفلا طورش نم نماثلاو عباسلا امأو

 .اهب فيلأتلل

 : كلذ نم ركذيف «هل درفنيو فيلأتلاب صتخي ام ىلإ لقتني كلذ دعب

 دعبي الو «لامعتسالا هركني ال «ًازاجم وأ ةقيقح اهعضوم ظافلألا عضو -

 .همهف

 . ةراعتسالا نسح اهعضوم ظافلألا عضو نمو -

 نوكي نأ وشحلا لصأو «ًاوشح ةملكلا عقت الأ اهعضوم ظافلألا عضو نمو -

 مالكلا ناك نإ يورلا فرحو يفاوقلا بسانت وأ نزولا حالصإ اهب دصقملا

 .ًاروثنم ناك نإ لوصفلا فيلأتو عجسلا دصقو «ًاموظنم

 هضعب بكري ةلخادملا ديدش مالكلا نوكي الأ اهعضوم ظافلألا عضو نمو -

 ريهز  هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمع فصو ىتلا ةلظاعملا وه اذهو ءًاضعب

 ةلظاعملا نأل .(مالكلا يف لظاعي ال ناك) :لاقف اهبنجتب ىملس يبأ نبا
 . ةلخادملا

 يف ةلمعتسملا ظافلألاب حدملا نع ربعي الأ اهعضوم ظافلألا عضو نمو -

 ضارغألا عيمج يف لمعتسي لب «حدملل ةفورعملا ظافلألاب مذلا يف الو «مذلا

 ىف هنع ىنكُي نأ بجي امع سنجلا اذه نمو .ضرغلا كلذب ةقئاللا ظافلألا

 ْ . حيرصتلا هيف نسحي ال يذلا عضوملا
 نيملكتملا ظافلأ رثنلاو رعشلا يف لمعتسي الأ اهعضوم ظافلألا عضو نمو -
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 هلا
 ولاربلسازغ



 نهملا لهأ اهب صتخت يتلا ظافلألاو ءمهيناعمو نيسدنهملاو نييوحنلاو

 .مولعلاو

 .ىفاوقلا بويع بانتجا

 . مالكلا لوضف فذحو راصتخالاو زاجيإلا

 0 ل ا اح

 نتعب وباسم ان كرو ع

 :لوقي «زاجعإلا يف ةفرصلا بهذمب هداقتعاب يجافخلا نانس نبا حرص - 8

 «هتضراعم نع برعلا فرص نارقلا زاجعإ هجو اندجو قيقحتلا ىلإ اندع اذإو»
 مهمارم تقو يف ةضراعملا نم نونكمتي اوناك اهب يتلا مولعلا اوبلس نأب
 , 20©"2(كلذ

 يجافخلا هب ىتأ ام ةصالخو» : يصمحلا ميعن ذاتسألا لوقي ددصلا اذه يفو

 ىلع ةفرصلاب لوقيو .هزاجعإ ىلع ناهربلل ةيفاك نآرقلا ةحاصف ىري ال هنأ

 . "”(ضعب نم حصفأ نآرقلا ضعب نأ ىريو «ىضترملا ةقيرط

 الال ل

 )١( ص « قباسلا ردصملا )٠١١(.

 )9( ص.« ءرضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف )85-40(.

51 

 سَ



 يدادغيلا رديح نب دمحم :نورشعو دحاو

 لاق دقو ؛''”(رعشلاو رثنلا دقن يف ةغالبلا نوناق) : هباتك يدادغبلا فلأ - ١
 نع  كتلود سرحو «كتمعن مادأو «كتدم هللا لاطأ  َتلأس» : هتمدقم يف

 اهب ربعي ظافلأ يه لب .بسحف يناعم الو .طقف ًاظافلأ تسيل ةغالبلاو «ةغالبلا

 اذه ىرج ول كلذ نأل .عقو امفيك الو «قفتا امك سيل نكلو «ناعم نع

 اهدلوي يتلا يناعملا نع يدؤي مهرثكأ ناك ذإ «ًاغيلب سانلا رثكأ ناكل .ىرجملا

 نم ةباتكلا جاهنمو «ةغالبلا قيرط نع نوجرخي مهنكل ءاهيلع لدت ٍظافلأب
 ةفوصرم ريغ «ةمخوتسُم ةهركتسم ظافلألا نوكت نأ :امهدحأ ءنيهجو

 . ةمظتنم الو

 ىنعملا نع ربعُي نأ نكميو ءاهضعب اهنع ينغي ةريثك نوكت نأ :يناثلاو
 . '"”«اهنم لقأب اهيلع ٌلادلا

 امهنم لك ىلإ جاتحي غيلبلا نأو «بانطإلاو زاجيإلا نع ثدحتو - ؟
 ةغالبلا يف سانلا هيلع وه ام رثكأ نأ الإ» : ًالئاق كردتسا مث «عضوملا بسحب
 نع سانلا ضعب لئس اذإ ىتح .راصقلا ظافلألاب ىنعملا بيرقتو راصتخالا اهنأ

 مهنإف «ةرابعلا يف مهتداعو برعلا بهذم اذهو .ةلاد ةحمل يه :لاقف ةغالبلا

 نم لقأ ظافلألا نوكت نأ نوبحتسيو «ةراشإ ىحوأب يناعملا ىلإ نوريشي
 0 ةردكلا رواقتملا يف نناعلا

 :نامسق باتكلاو -“

 «ةغالبلا فيرعت نع ثدحت هيفو «هدقنو رثنلا ةغالب يف :لوألا مسقلا

 «باتكلا ءاغلب نم «قيقر رعاش «نيدلا رخف ءرهاط وبأ «يدادغبلا رديح نب دمحم )١(

 )١1١/5(. «مالعألا :رظنا .(م77١1- هد١1) يفوت

 2(57١؟) ص «ليجع ضايغ نسحم روتكدلا قيقحت «رعشلاو رثنلا دقن يف ةغالبلا نوناق (؟)

 .م١194 /ه١50١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم

 .(55) ص ءقباسلا ردصملا (*)
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 «ةغالبلا بهاذمو «ىناعملا توعنو ء.ظافلألا توعنو .باتكلا ظافلأو

 . ةغالبلاو ىناعملاو «نايبلاو ركفلاو «توصلا :تافيرعتو

 مث «عيدبلاو رعشلا نع هيف ثدحت «هدقنو رعشلا ةغالب ىف : يناثلا مسقلاو

 مث «ةغلابملاو ةراعتسالاب ءاهتناو «سينجتلاو قابطلا نم ءادتبا عيدبلا ماسقأ ركذ

 عبطلاو «رعشلا يعاودو ؛يناعملل ظافلألا ةلكاشمو ءرعشلا ةعانص نع ثدحت

 .داقنلاو دقنلاو «فلكتلاو

 لمتحت الو . عانقإلا ىضتقت ةلاسرلا هذهو» : ةمتاخلا ىف لوقيو تى

 ريغ نم مكحت ال ىتح ءًاعمُل كيلع تضرعو ءاذبن كيلإ تذبن امنإو «عابشإلا
- 

 . ؟نيبت ريغ نم يضقت الو « تت

 هنأ ىلع لدي اهحرط يتلا تاعوضوملا عم ةنراقم باتكلا مجح نإف ًالعفو

 ظحاجلا نم هتامولعم يقتسي وهو ءزجوم حرش عم ءاهل سرهف نم رثكأ سيل
 . مهريغو يركسعلا لاله يبأو «ةمادقو «زتعملا نباو «ةبيتق نباو

 :27اهركذ ىتلا تافيرعتلا نمو - ©

 .ركفلا هكردي ام عماسلا غلبي هب يذلاو .ظفللا ةلآ وه :توصلا

 ضماوغ حضوتسمو «توصلا راشتسمو «ةمكحلا طبنتسم وه : ركفلا

 .ةدئفألا نع ةلفغلا بابض فشاكو «ةلدألا

 «ريمضلا بجح كتهو «ىنعملا عانق كل فشك ءيش لكل مسا وه :نايبلا

 . هنونكم ىدبأو

 ىهو «ركفلا ىف ةلئاجلا « لقعلل ةروصتملا «ركذلاب ةثداحلا ىه : ىناعملا

 «ةياغ ريغ ىلع ةدتمم «ىرخأ ىف ةدوجوم «لاحلا ىف ةمودعم « ةيشحو ةديعب

 . ةياهن ريغ ىلإ ةطوسبم

 .(41-975ه) ص «.قباسلا ردصملا )١(

0 



 هروصتف «كبلقب رطاخلا ىنعملا ةياهن ىصقأ عماسلا غلبي نأ يه :ةغالبلا

 .هب حاصفإلاو ءهنع ةنابإلاب ء,كدنع هروصتك كل
 .ةلاد ةحمل ةحاصفلا : ليقو

 وشح نم دعابتلاو «ديعبلا ىنعملا نم برقتلا ةغالبلا :مهضعب لاقو

 نسحو «ةجحلا ىلإ دصقو «باوص يف زاجيإو ءذخأملا وندو «مالكلا
 .ةراعتسالا

 امبرو «ةليلقلا ةلثمألا ضعب درسيو هفرعيو «ينايبلا نوللا ركذي ًابلاغ وهو
 ثحبم دنع لاحلا وه امك «ةلثمألا حرش وأ 50 نود نم ينايبلا عونلا ركذ

 ةغلب بتكو ء«رسيم لهس باتكلاف مؤمعلا ىلعو ««''هيبشتلاو «رئاسلا لثملا
 .باهسإلاو ديقعتلا نع ًاديعب «ةلهس ةيبدأ

 الال ال

 )١( ص «قباسلا ردصملا )١75 -١50(.
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 ريثألا نبا نيدلا ءادض :نورشعو ناثثا

 دقو «؟”(رعاشلاو بتاكلا ةعانص ىف رئاسلا لثملا) باتك بحاص وه - ١

 - ةبهوملا يأ - عبطلا اهتمدقم يفو «نايبلا ملعل تالآ كلانه نأ ىلإ هيف راشأ

 تاللآ ىلإ رقتفت هت روثنملاو موظنملا نم مالكلا فيلأت ةعانص نأ ملعا» :لوقي

 ملع يذ لك :ليق ىتح ءملع لكب قلعتي نأ بتاكلل يغبني :ليق دقو « ةريثك

 نالفو هيقفلا نالفو يوحنلا نالف :لوقيف .هيلإ هسفن بسني نأ هل غوسي

 .بتاكلا نالف :لوقيف «ةباتكلا ىلإ هسفن بسني نأ هل غوسي الو .ملكتملا

 مل اذإ هنإف ؛ عبطلا هلك اذه كالمو «نف لك يف ضوخلا نم هيلإ رقتفي امل كلذو

 يف ةنماكلا رانلا لثمك كلذ لاثمو ءًائيش تالآلا كلت ينغت ال هنإف ؛ عبط مث نكي
 ول ول اتا ولا ءاهب حدقي يتلا ةديدحلاو «دانزلا

 . '"”(ًائيش ةديدحلا كلت

 بيدألا ىلع يغبني هنأ ررقو «ةينامثلا نايبلا ملعل تالآ ىلإ راشأ - ؟

 :يهو ءاهتفرعم

 . فيرصتلاو وحنلا نم ةيبرعلا ملع ةفرعم :لوألا عونلا»

 فولأملا لوادتملا وهو «ةغللا نم هيلإ جاتحي ام ةفرعم :يناثلا عونلا

 .بيعملا هركتسملا الو بيرغلا يشحولا ريغ «مالكلا حيصف يف هلامعتسا

 يف تءاج يتلا عئاقولا ةفرعمو ء«مهمايأو برعلا لاثمأ ةفرعم : ثلاثلا عونلا

 ءايض .حتفلا وبأ «يرزجلا «ينابيشلا ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم نب هللا رصن وه )١(
 دلو .نيلسرتملا باتكلا ءاملعلا نم ءريزو «بتاكلا ريثألا نباب فورعملا ؛نيدلا

 «مالعألا :رظنا .(م1794 115 - هتالال - 208) .دادغبي تامو لصوملاب

 ١”(.

 ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت ءرعاشلاو بتاكلا ةعانص ىف رئاسلا لثملا (0

 ١ .م1990/ه١151١ «توريب ؛ةيرصعلا ةبتكملا 4237/1
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 .ًاضيأ لاثمألا ىرجم ىرج كلذ نإف ؛ ماوقأب ةصاخ ثداوح

 ةعانصلا هذه بابرأ نم همدقت نم تافيلأت ىلع عالطالا :عبارلا عونلا

 . هنم ريثكلل ظفحتلاو «ةروثنملاو هنم ةموظنملا

 ةبسحلاو ءاضقلاو ةرامإلاو ةمامإلا ةيناطلسلا ماكحألا ةفرعم : سماخلا عونلا

 . كلذ ريغو

 يف هجاردإو هلامعتساب بردتلاو «ميركلا نآرقلا ظفح :سداسلا عونلا

 . همالك يواطم

 . - للي - يبنلا نع ةدراولا رابخألا نم هيلإ جاتحي ام ظفح :عباسلا عونلا

 .لامعتسالا يف ميركلا نآرقلا كلسم اهب كولسلاو

 . "”(رعشلا نازيم هب ماقي يذلا يفاوقلاو

 نآرقلا نوك مدع يف ببسلا نعو «ةينايبلا هتميقو «عجسلا نع ثدحت -*
 :لاقف ًاعوجسم هلك

 ناكف ؛ هيلإ تبهذ ام ىلع مالكلا تاجرد ىلعأ عجسلا ناك اذإف :ليق نإف»

 هنمو عوجسملا هنم لب «كلذك رمألا سيلو .ًاعوجسم هلك نآرقلا يتأي نأ يغبني

 اهعيمج يتأتل ةروسلا نإ ىتح «عوجسم نآرقلا رثكأ نإ :باوجلا يف ثلق

 زاجيإلا كلسم هب كلس هنأ الإ ًاعوجسم هلك نآرقلا يتأي نأ عنم امو 2 ةعوجسم

 زاجيإلا دح ىلع مالكلا نم عضوم لك يف يتاؤي ال عجسلاو «راصتخالاو

 .ببسلا اذهل نآرقلا عيمج يف هلامعتسا كرتف ءراصتخالاو

 مالكلا نم عوجسملا نأ تبث كلذلو «لوألا نم ىوقأ وه :رخآ هجو انهاهو

 ريغ دورو نأل ؛ عوجسملا ريغ نآرقلا نمضت امنإو ءعوجسملا ريغ نم لضفأ

 )١( ءرئاسلا لثملا )59/1(.

 ا
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 كلذ لجأ نمو .عوجسملا دورو نم زاجعإلا باب يف غلبأ ًازجعم ؛ عوجسملا

 . '7«ًاعيمج نيمسقلا نآرقلا نمضت

 يبنلا راختفال «مولعلا فرشأ امهنأ نيبو «ةغالبلاو ةحاصفلا نع ثدحت - 5

 هللا باتك يف زاجعإلا ساسأ امهنألو «ةهج نم امهب  مالسلاو ةالصلا هيلع -

 ىلع روثنملا هليضفتل ببس ًارثن نآرقلا ءيجم ناكو «ةيناث ةهج نم ىلاعت
 باتكلا ىلإ لودلا ةجاحو ؛باتكلا ةلقو ءارعشلا ةرثكب كلذ للعم «موظنملا
 «باتكلا اذه فينصت نم تغرف ذإو» :لوقي «ءارعشلا ىلإ اهتجاح نم رثكأ

 امهقئاقد نع فشكلاو ةغالبلاو ةحاصفلا ماسقأ ليصفت يف لوقلا تررحو

 وه نفلا اذه نأ ملعا :لوقأف امهيلضف ركذب همتخأ نأ يغبنيف ءامهقئاقحو

 ىف - ِةكَي - هللا لوسر هب رخف امل كلذ الولو .«ةجرد اهالعأو لئاضفلا فرشأ

 تطقأ) :ةرات لاقو .«داضلاب قطن نم حصفأ انأ» :ةرات لاقف .فقاوم ةدع

 رمحأ لك ىلإ تثعبو .هموق يف ثعبي يبن لك ناك ؛ يلبق دحأ نهطعي مل ًاسمخ
 ترصنو .ًاروهطو ةبيط ضرألا يل تلعجو ء«مئانغلا يل تلحأو ءدوسأو

 هللا لوسر نأب عمس امو .«ملكلا عماوج تيتوأو ءرهش ةريسم يدي نيب بعرلاب
 هقفأ هنأ لقي ملف «ةغالبلاو ةحاصفلا ملع ىوس مولعلا نم ءيشب رختفا - ِةِلَي -

 انأ لاق امك «كلذ ريغب الو ءبطلاب الو باسحلاب سانلا ملعأ الو «سانلا

 زاجعإلا لصتا امل «ةجرد لئاضفلا ىلعأ نم ةليضفلا هذه نكت مل ولف ًاضيأو

 لئاسم نم زجعمب لزني ملو ءاهيلع لزن ىلاعت هللا باتك نإف ءاهريغ نود اهب
 .مولعلا نم كلذ ريغ الو «بطلا لئاسم نم الو باسحلا لئاسم نم الو هقفلا

 روثنملاو «ةيلاعلا ةجردلا ىف تراص ةناكملا هذهب ةليضفلا هذه تناك املو

 -  :اهتلمج نم «بابسأل موظنملا نم فرشأ اهنم

 .روثنملاب لصتا امنإو موظنملاب لصتي مل زاجعإلا نأ

 نيديجملا نم رثكأ مهنم نيديجملا دجن اذهلو «رثكأ مظنلا بابسأ نأ رخآلا

 )١( «قباسلا ردصملا )١494/1١(.

 نها
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 ةباتكلا بابرأ يصحت نأ تئش ولو «ءالؤه ىلإ ءالؤهل ةبسن ال لب «باتكلا نم
 تداكلا سر ندجتبلو نم نم تيو امل نألا ىلإ ةالسالا ةلوذلا وأ نم

 ناك دقل ىتح «ًأريثك ًاددع مهتدجو ةدملا كلت يف ءارعشلا تيصحأ اذإو «ةرشع

 اذهو .قلفم رعاش مهنم لك ةريثك ةعامج دحاولا رصعلا يف مهنم عمتجي

 كلذ سيلو «ليوطلا نمزلا يف دحاولا درفلا ردن امير لب «باتكلا ىف هدجنال

 ْ :هلاتن هيو سلا ف كلجملا ةزوغولاةلإ

 نم نيتماعد ىلع الإ موقت ال ةلود لك نإف «ةلودلا يتماعد دحأ وه بتاكلاو

 «نيترم وأ ةرم الإ فيسلا ىلإ هكلم يف كلملا رقتفي ال امبرو «ملقلاو فيسلا
 , 77 فيسلا نعي فتشت اه ا ريثكو , مايألا ىلع هيلإ رقتفي هنإف ملقلا امأو

 نأ ملعاو» :لاقف «سكعلاو درطلا هامسو «بولقملا هيبشتلا نع ثدحت  ه

 ءًاهبشم هب هبشملا لعجي نأ وهو .« سكعلاو درطلا ىمسي ًابرض هيبشتلا نم

 ًائيش دجت الو ءلوصألا ىلع عورفلا ةبلغ :هيمسي مهضعبو هب ًاهبشم هبشملاو
 : ةمرلا يذ لوق كلذ نم ءاج اممف «ةغلابملا هب ضرغلاو الإ كلذ نم

 ُسدانحلا ٌتاملظملا هتسبلأ اذإ هتعطق ىراذعلا فادرأك لمرو

 ةداعلا نأ كاذو .ًالصأ عرفلاو ًاعرف لصألا لعج فيك ةمرلا يذ ىلإ ىرت الأ

 سكعف «هباب يف درطم وهو ءاقنألا نابثكب ءاسنلا زاجعأ هبشت نأ اذه ىف فرعلاو

 كلذ لعف امنإو «ءاسنلا زاجعأب ءاقنألا نابثك هبشف «كلذ ىف ةصقلا ةمرلا وذ

 هنأك راصو ءءاسنلا زاجعأل ىنعملا اذهو عضوملا اذه تبث دق يأ «ةغلابم

 . "”«ءاقنألا نابثك هب تهبش ىتح لصألا

 زاجملا نأو «ةقيقحلا وه زاجم لك لصأ نأ نيبو «زاجملا نع ثدحت 5

 نأ حصي مل هنأل ؛ ةقيقح هلف زاجم لك نأ ملعاو» :لاقف «ةقيقحلا نم ةغالب رثكأ

 مسا وه زاجملا ذإ ؛ هل ةعوضوم ةقيقح نع هلقنل الإ زاجملا مسا هيلع قلطي

 )١( «قباسلا ردصملا )097-17941/5.

 ءرئاسلا لثملا (؟) )١/ 07 5(.

 ا
 را

 ما
2 

 2و
 ولالج ل هلزع

 ا



 نم ظافلألا لقنل كلذ لعجف «ناكم ىلإ ناكم نم هيف لقتني يذلا عضوملل

 . اهريغ ىلإ ةقيقحلا

 كلذكف «ةيزاجملا هتلاح ىلإ اهنع لقن ةقيقح نم هل دب ال زاجم لك ناك اذإو
 هل زاجم ال ام ءامسألا نم نإف ؛ زاجم اهل نوكي نأ ةقيقح لك ةرورض نم سيل
 . تافصلا نيب قرفلل ال تاوذلا نيب قرفلل تعضو اهنأل مالعألا ءامسأك

 ةحاصفلا باب يف ةقيقحلا نم لامعتسالاب ىلوأ زاجملا نأ ملعاف كلذكو
 ؛هنم ىلوأ لصألا يه يتلا ةقيقحلا تناكل كلذك نكي مل ول هنأل «ةغالبلاو

 مالكلا ةدئاف نأ ققحتو تبث دق هنأل «كلذك رمألا سبيلو اهيلع عرف وه ثيح

 ىتح ريوصتلاو لييختلاب عماسلا سفن يف دوصقملا ضرغلا تابثإ وه يباطخلا
 ديز :انلوق يه .ءدسأ ديز :انلوق ةقيقح نأ ىرت الأ ؛ ًانايع هيلإ رظني داكي
 دوصقملا ضرغلا تابثإو لييختلاو ريوصتلا يف نيلوقلا نيب قرف نكل .عاجش
 . "2”(عامسلا سفن يف

 ءيشلا وه ملع لك عوضوم» :لاقف «نايبلا ملع عوضوم نع ثدحت ١7

 لاعفأ :وه هقفلا عوضومف «هتاذل ضرعت يتلا هلاوحأ نع هيف لأسي يذلا
 لفنلاو ضرفلا نم اهل ضرعت يتلا اهلاوحأ نع لأسي هيقفلاو «نيفلكملا

 ندب :وه بطلا عوضومو .كلذ ريغو حابملاو بدنلاو مارحلاو لالحلاو
 .همقسو هتحص نم هل ضرعت ىتلا هلاوحأ نع لأسي بيبطلاو ءناسنإلا
 اهل ضرعت يتلا اهلاوحأ نع لأسي بساحلاو «دادعألا :وه باسحلا عوضومو
 ظافلألا :وه وحنلا عوضومو .كلذ ريغو ةبسنلاو ةمسقلاو برضلا نم
 ةيوغللا عاضوألا ةهج نم ةلالدلا يف امهلاوحأ نع لأسي يوحنلاو «يناعملاو
 ملع لك درفنا طباضلا اذهبو «مولعلا نم ملع لك يف مكحلا يرجي كلذكو
 ةحاصفلا :وه نايبلا ملع عوضومف اذه ىلعو «هريغب طلتخي ملو هسأر

 يوحنلاو وهو «ةيونعملاو ةيظفللا امهلاوحأ نع لأسي هبحاصو «ةغالبلاو
 عضولا ةهج نم يناعملا ىلع ظافلألا ةلالد يف رظني يوحنلا نأ يف ناكرتشي

 )١( ءقباسلا ردصملا )00/8/1.
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 «ةلالدلا كلت ةليضف يف رظني نايبلا ملع بحاصو .ةماع ةلالد كلتو «يوغللا

 «نسحلا نم ةصوصخم ةئيه ىلع نوكي نأ اهب دارملاو .ةصاخ ةلالد يهو

 مالكلا ىنعم مهفي يوحنلا نأ ىرت الأ .«بارعإلاو وحنلا ءارو رمأ كلذو

 نم هيف ام مهفي ال هنإف كلذ عمو «هبارعإ عقاوم ملعيو ءروثنملاو موظنملا
 حرش ىلع مهراصتقا يف راعشألا ورسفم طلغ انهاه نمو ؟ةغالبلاو ةحاصفلا

 حرش نود ءاهنم بارعإلا عضاوم نييبتو «ةيوغللا تاملكلا نم اهيف امو ىنعملا

 . 27(ةغالبلاو ةحاصفلا رارسأ نم هتنمضت ام

 رئاسلا لثملا هباتك يف ريثألا نبا دوهج نيشال حاتفلا دبع روتكدلا زجوي - 8

 يملع ثحابم لمشت نايبلا ةملك لعج» :لوقيف « رعاشلاو بتاكلا ةعانص يف

 مغرلا ىلعو «هعبت نمو ظحاجلا رصع نم ةركفلا لصأ ًاعبتتم « عيدبلاو يناعملا

 رسو «يدمآلل ةنزاوملا باتك نم الإ هباتك يف دفتسي مل هنأب حرصي هنأ نم

 نم لج نم دافتسا دق هنأ ىري هباتك ىلع علطملا نكلو «يجافخلل ةحاصفلا

 هفلاخي ءاعدا اذهو ءرهاقلا دبع يباتك ىلع علطي مل هنأ ىعدا دقو ء.هقبس
 . "”«عقاولا

 الال ل

 )١( رئاسلا لثملا )55/1(.

 ص «نيشال حاتفلا دبع .د «نآرقلا بيلاسأ ءوض يف يناعملا (؟) )75 - 0”0(.
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 ذقنم نب ةماسأ :نورشعو ةثالث

 زيزعلا دبع روتكدلا لوقيو «"'”(رعشلا دقن يف عيدبلا) باتك بحاص وه - ١
 دقو . . .مهناعجشو ذقنم ينب رباكأ نم» :هنأب ذقنم نب ةماسأب فيرعتلا يف قيتع

 ىلع لمتشي وهو «رعشلا دقن يف عيدبلا باتك ذقنم نبا تافنصم نم انركذ
 . '0(ةيعيدبلا تانسحملا نم ًاريثك هيف ركذ «أباب نيعستو ةسمخ

 اذه» :لاقف .هرداصمو هجهنم باتكلا ةمدقم ىف ذقنم نب ةماسأ ركذ دقو - ؟

 ءرعشلا دقن يف ةفنصملا نيمدقتملا ءاملعلا بتك يف قرفت ام هيف تعمج باتك
 تفقو يذلاو «عابتالا ةليضف يلو «عادتبالا ةليضف مهلف «هبويعو هنساحم ركذو
 ةرضاحملا باتكو .«يمتاحلل يلاحلا باتكو ءزتعملا نبال عيدبلا باتك : هيلع

 باتكو «يمجعلل عمللا باتكو «يركسعلل نيتعانصلا باتكو «يمتاخلل

 نسحأ هنم تركذو «.هباوبأ نسحأ كلذ نم تعمجف «قيشر نبال ةدمعلا

 ىقيفوت امو ءاهيف ام نسحأ هنمضتل «بتكلا هذه نع ًاينغم يباتك نوكيل «هتالاثم

 1 9 بسبنأ هيلإو كلكوت هيلع «ةلابالا
 يذلا يغالبلا نوللا فيرعتب موقي مث بابلا ٌفلؤملا ركذي ةداعلا يف -

 كلانه نوكي ال بلاغلا يفو ؛هدنع ليلق ليلحتلاو «ةلثمألا درسي مث «هلوانتي

 «تايبألل ليلحت يأ الو يغالبلا نولل فيرعت اهيف سيل باوبأ كلانهو «ليلحت

 وبأ «يرزيشلا يبلكلا ينانكلا ذقنم نب رصن نب دلقم نب يلع نب دشرم نب ةماسأ وه )١(

 .خيراتلاو بدألا يف فيناصت هلو ءناعجشلا ءاملعلا نمو ريمأ ءةلودلا ديؤم ءرفظملا

 .(191/1) «مالعألا :رظنا .(مال14 ١٠١90 - هده4  ؛44)

 .(091) ص ءعيدبلا ملع (؟)

 ءديجملا دبع دماح روتكدلاو ءيودب دمحأ روتكدلا :قيقحت ءرعشلا دقن يف عيدبلا (9)

 ةرادإلا «يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو رشن «(8) ص «ىفطصم ميهاربإ ذاتسألا ةعجارم

 .م1950/ه١٠178 ءةرهاقلا ءةفاقثلل ةماعلا

5 
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 «ريركتلا بابو «مدهلا باب : كلذ نم «ةلثمألاب هبقعيو «بابلا ناونع درسي وهف

 .اهريغو .فيفختلاو ليقثتلا بابو

 باب يفف ءرعشلا نم نيتيب ىلع زجعملا ظفل قلطي نأ بيجعلا نم - 4
 : هلثم سيل يذلا زجعملا نم وهو مهضعبلو» : لاق بكرملا سينجتلا

 مهضغب ىلع كيف اورفاضت رشم يف ةبيرشلا كتمرت نإ

 (©”.هضرأ يف تمد ام مهضرأو مهراد يف تمدام ٌمهرادف

 نم انه هقالطإو ءرعشلا ىلع هقالطإ يغبني ال زاجعإلا حلطصم نأ بير الو

 .ريغ ال زوجتلا بابلا

 ةينامث سينجتلا نأ ملعا» :لاقو ءرياغملا سينجتلا بابب هباتك أدتبا ©

 لثم «ًالعفو ًامسا ناتملكلا نوكت نأ وهو ءرياغملا سينجتلا اهنمف «سانجأ

 :لمنلا] 4 َنيملَصْلا تو هِي َنََيَلُسَمَم ُتَمَلْسَأَول :سيقلب نع ةياكح ىلاعت هلوق

 :ىلاعت هلوقو .[4” : مورلا] يعل نيل كورت غل: لجو زع هلوقو .4
 َلاَق # : هناحبس هلوقو .[” :رونلا] * ٌردَصُي ل لا أ هيف بَاب »

 :بوقعي نع ةياكح .ىلاعت هلوقو ١54[. :ءارعشلا] © َنيلاَعْلا نم 1 ل فِ

 :مجنلا] 4 هَذا ٍتْفْرَأ ا : هلالج لج هلوقو .4 ! قسرا < فكو نع نتاع )»
 : ةمرلا يذ لوقو .[74 :ماعنألا] 4َىِهَجَو ُتْهَجَو ِفِإ 8 .[0

 ٌمطبأ ّليسلا هب ىّهن ٍرْشُع ىلع ٌةّنوتم ثجيع َّجاعلاو ىربلا َنأك

 : ّيفطخلا نب ريرج لوقو

 امايخلا ةرظانب زظنت ملو دمجن دالبب ؤست مل كنأك
 . "0((لاتخت ليخل اهنإ) :سراوف ةفص يف برعلا ضعب لوقو

 لاوقأو ءرعشلاب اهعبتي وهو «ةينآرقلا تايآلاب داهشتسالا ريثك هنأ ظحلنو
 دقف «عيدبلا ناولأب ىنعُت تناك يتلا هرصع ةئيبب ًارثأت سانجلاب أدتبا دقو «برعلا
 . يبرعلا نايبلا يف ليمج رثأ نم هل امل هيف نوسفانتي ءارعشلا ناك

 .(9754 0)””  ص «ءقباسلا ردصملا ()

 )5١5-"١1(. ص .قباسلا ردصملا (؟)

 سَ



 000 سيئجتلا نأ ملعا» :لاق «لئامملا سينجتلا باب يفو - *
 # َناَكَرَو حيد # :لجو زع هللا لاق امك «نيلعف وأ نيمسا ناتملكلا نوكت

 .[55 :نمحرلا] «ِناَديتَتَجْلا َىَبَو # : ىلاعت لاقو .[89 :ةعقاولا]

 نيهجولا وذ) ٍةَِع لاقو . «ةمايقلا موي تاملظ ملظلا» 8 - و - ىبنلا لاقو

 .«ةمايقلا موي ًاهيجو نوكيال

 0 اظتنالا

 مث ءدجو نإ يوبنلا ثيدحلاب مث «ىلاعت هللا مالكب ًامئاد ئدتبي هنأ ظحالنو

 .روثأملاو موظنملا نم ةلثمألا ةيقب ركذب عرشي

 حئاصن هيفو «"”بيترتلاو بيذهتلا باب ناكف باتكلا باوبأ رخآ امأ -
 .ظفلل كبسلا لبق ىنعملا صلخي نأ بيذهتلا نمو» :هلوقب تأدتبا رعاشلل

 برعلا تناك دقف هللا ركذب حتفتساو» :هلوقب همتتخاو .«تايبألا لبق يفاوقلاو

 :دمحلاب حشوت ال يتلاو ء.ءارتبلا :دمحلاب حتفتست ال يتلا ةبطخلا يمست

 .(ءاهوشلا

 نأ ملعاو» :هلوق اهنم «ةغالبلا لئاسم نم ًاريثك ضرعي نيتيصولا نيب وهو

 لمحيل «يناعملا وقتلف ظافلألا تيوق اذإف «حاورأ يناعملاو ءداسجأ ظافلألا

 . (ًاضعب اهضعب

 .ةلباقملاو سينجتلاو قيبطتلا : ةثالث رعشلا نساحم نأ ملعاو» :لوقيو

 دمتعاو ءاهيلإ دصقاف «لثملاو «هيبشتلاو «ةراعتسالا : ةثالث يناعملا نساحمو

 ش . «اهيلع

 باتكلا نأ « عيدبلا هباتك ثحابم ضارعتسا نمو «قبس امم ظحلن نحنو

 .(596-599) ص «ءقباسلا ردصملا (؟)

 سَ



 .رعشلا دقن نع ثيدحلا يف هل ًاقلطنم ةيغالبلا ثحابملا دمتعا

 تلوانت ةريثك بتك ةمث نأ ًاريخأ ريشن نأ ىقبي ثحبملا ماتخ لبقو
 انه هعضوم انه ءاصقتسالا سيلو ءزاجعإلاو ةغالبلاب ةلص تاذ تاعوضوم

 نم هب أدبن نم لوأو ءاهزربأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال نكلو «لاحلا ةعيبطب
 . ىلاعت هللا همحر هيوبيس ةاحنلاو وحنلا مامإ : بتكلا كلت باحصأ

 :هيوبيس ١-

 «ةغالبلا ملعب ةلص تاذ ثحابمل تاسارد - ىلاعت هللا هيج هدب ١ نوصل

 ثوحب جزمي (باتكلا ) هباتك يف هيوبيس دجن» :نيشال حاتفلا دبع روتكدلا لوقي

 ملع دعب اميف اهب ينع يتلا ةيبولسألا صئاصخلا ضعبل ضرعيف «ةغالبلاب وحنلا
 ًالثم لوقيف ءفذحلاو ءريكنتلاو فيرعتلاو ءريخأتلاو ميدقتلا :لثم «يناعملا
 نومدقي امنإ مهنأك : لعافلا ىلع لوعفملا ميدقت زاوج دنع ميدقتلا ةغالب رس يف

 امك . مهناينعيو مهنامهي ًاعيمج اناك نإو «ىنعأ هنايبب مهو ءمهل مهأ هنايب يذلا
 : ءاسنخلا لوق ىلع ًاقيلعت زاجملا نع ملكت

 رابدإو ٌلابقإ يهامنإف ثركدا اذإ ىتح ثيسن اذإ ىعرتت
 نع ملكت امك .مالكلا ةعس ىلع ًازاجم رابدإلاو لابقإلا تلعج :لاقف

 هبشت ةفص الو «لعافب سيلو درفمل ةفص ءامسألا نم نوكي ام باب يف هيبشتلا
 .ههبشت تنك اذإ ءدسألا لثم لجرب تررم : كلوق لثم «ةلثمأ هل دروأو «لعافلا
 .«هفرعي مل نكلو

 : يئاسكلا ةزمح نب يلع - "

 «ةغالبلا لئاسم ضعب هيف سملي وهو .2"”(نآرقلا يناعم) باتك يئاسكلل

 ةاحنلا مامإ «هيوبيس بقلملا ءرشب وبأ «ءالولاب يئراحلا ربنق نب نامثع نب ورمع وه )1١(

 مالعألا :رظنا .(مال5  ال50) - (ه٠١18١ )١54  ءوحنلا ملع طسب نم لوأو
.)48١/0( 

 ص ءنآرقلا بيلاسأ ءوض يف يناعملا (؟) )١6 -١7(. «ةعبارلا ةعبطلا ؛ةيومألا ةبتكملا
 .ما1و4

 يف مامإ ءيئاسكلا نسحلا وبأ «يفوكلا ءءالولاب يدسألا هللا دبع نب ةزمح نب يلع (؟) -

 نقرا
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 بتك فيلأت يف ال طشني» وهو ءوحنلا يف ةفوكلا ةسردم مامإ وه يئاسكلاو
 نيباتك وحنلا يف ًاضيأ فلؤي لب «بسحف هيناعمو هتءارقو ميركلا نآرقلاب لصتت
 ًاباتك ةماعلا طالغأ يف فلأو « وحنلا يف دودحلا باتك و وحنلا رصتخم :امه

 ."""(عوبطم وهو ماوعلا هب نحلت ام هامس

 :طسوألا شفخألا ©

 ."'رعشلا يناعم "”شفخأللو ءطوطخم وهو نآرقلا يناعم ريسفت هلو
 يت سسعلا نسكن لك سيرغ ليلمأ مهل رأ هتان افون

 : مالس نب مساقلا ديبع وبأ 5

 عمج دقو» «يئاسكلا ذيمالت نم وهو .2””(نآرقلا يناعم «نآرقلا بيرغ) :هل
 «تاءارقلا نع هباتك يف هتءارق روصو « نآرقلا يناعم هباتك ىف ًاريثك هتاءالمإ نم

 هباتك يف فورعم وه ام وحن ىلع اهبيرغ ةياورو ةغللاب ةديدش ةيانع هل تناكو
 1 . 20( فنصملا بيرغلا

 : ىطساولا ديز نب دمحم هللا دبع_ه

 : ةفيلخ جاحلا لوقي ءرهاقلا دبع خيشلا هحرش زاجعإلا يف باتك يطساولل

 «مالعألا :رظنا .(م06١4 - ه494١) ت  .ةفوكلا لهأ نم ةءارقلاو وحنلاو ةغللا

(:/587). 

 .ةعبارلا ةعبطلا ءهرصمب فراعملا راد )1١7/08(« ص .ءفيض يقوش .د ءةيوحنلا سرادملا )١(

 فورعملا ءنيصلا وبا «يرصبلا مث يللا ةةالولاب :يسئاقتلا ةدعسم نب دين"(

 .(م850 - ه0١1) يفوت «خلب لهأ نم بدألاو ةغللاب ملاع يوحن ءطسوألا شفخألاب

 .(0 ١ك «مالعألا :رظنا

 فورعملا ءنسحلا وبأ «يرصبلا مث يخلبلا ءءالولاب يعشاجملا ةدعسم نب ديعس (*)

 .(م٠45 - ه16١1) يفوت «خلب لهأ نم بدألاو ةغللاب ملاع يوحن «طسوألا شفخألاب

 )1١١/79(. ,مالعألا :رظنا

 .(45) ص ءفيض يقوش .د «ةيوحنلا سرادملا (5)

 بدألاو ثيدحلاب ءاملعلا رابك نم «يعازخلا يدزألا يورهلا مالس نب مساقلا ديبع وبأ (5)

 .(10957/6) مالعألا :رظنا .(م858 - الال4 - ه؟؟5 - )١69 ؛قاره لهأ نم ءهقفلاو

 .(185) ص .فيض يقوش .د «ةيوحنلا سرادملا (5)
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 تس ةنس ىفوتملا «يطساولا ديز نب دمحم هللا دبع يبأل نآرقلا زاجعإلا
 (207”(ةعمثالثو

 «بضتقملا هامسو ًاريبك نيحرش يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلا هحرش دقو .

 يىعفارلاو»6 "'”«انيذيأ ىف نثأ هيحرشل الو :تاتكلل .نسيلو» :ةنم رغصأ احرشو

 يف مهتقيرط ىلع هيف لوقلا طسبو زاجعإلا حرشل عضو باتك لوأ هنأ ىري
 لئالد ىف رهاقلا دبع ىنب امك «ظحاجلا هأدتبا ام ىلع» هانب هنأو .فيلأتلا

 . "”(يطساولا ىلع زاجعإلا

 : ىفاريسلا ديعس وبأ - 5

 :فيض يقوش روتكدلا هنع لاق .2“*”(ةغالبلاو ءرعشلا ةعنص) :هلو

 دمو دعاوقلا ليصأت نم اهتياغ ىلإ لصتو «ةرصبلا ةسردم يهتنت يفاريسلابو»

 . '*”«ةكباشتملا عورفلا

 باتك يناتسجسلا متاح وبأ بتك دقف ءةريثك بتك ثارتلا يفو - 7
 سفن يف باتك برطقلو «(نآرقلا يناعم) باتك ليمش نب رضنللو «2"”ةحاصفلا
 يف بتكلاو ."”عاض زاجعإلا يف ًاباتك ىضترملا فيرشلا تمكامك ,©ناونعلا

 ١( «ةفيلخ جاحلا «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك :رظنا )1١/ ١11١(.

 دمحأ يحتف .د «ةنراقم ةينف ةيخيرات ةسارد «خيراتلاو نفلا نيب نآرقلا ةغالب :رظنا (؟)

 .(487) ص ءرماع
 »١6(. /7) «يعفارلل «برعلا بادآ خيرات :رظنا (0)

 نم هلصأ «بدألاب ملاع يوحن «ديعس وبأ «يفاريسلا نابزرملا نب هللا دبع نب نسحلا (5)

 - ه7858- 14854) ءاهيف ىفوتو دادغب نكسو نامع ىف هقفت سراف دالب نم فاريس

 ١ (190/9) ءمالعألا :رظنا .(مو904 810
 )١6١(. ص ءةيوحنلا سرادملا (5)

 لهأ نم رعشلاو ةغللاب ءاملعلا رابك نم «يناتسجسلا ىمشجلا نامثع نب دمحم نب لهس (7)

 .(011 5 «مالعألا رظنا .(م455 - ه؟144) تاءةرصبلا

 .(179) ص ةيشاح ءرماع دمحأ يحتف .د ؛خيراتلاو نفلا نيب نآرقلا ةغالب :رظنا (0)

 ص «يصمحلا ميعن ء«رضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف :رظنا (4)

(59). 

 ارد

 هل
 ل



 هب دصقن ام ردقب ءاصحإلا انثحب يف دصقن ملو ءرصحت داكت ال بابلا اذه

 نآرقلا زاجعإ سردو «ىغالبلا سردلا يف مالعألا زربأ دنع فقوتلاو «ةءاضإلا

 . ميركلا

 ال ال ال

 هدد

 يلب سنع <"



 ثلاثلا لصفلا

 ىدصلاو دومحلا ةلحرم

 : ثحابم ةسمخ نم لصفلا اذه نوكتيو

 . ةيديعقتلا يكاكسلا ةسردم : لوألا ثحبملا

 . ةيعابتالا ينيوزقلا بيطخلا ةسردم : يناثلا ثحبملا

 . ةيئايحإلا يبيطلا مامإلا ةسردم :ثلاثلا ثحبملا

 . ةعماجلا يطويسلا ةسردم : عبارلا ثحبملا

 . زاجعإلاو ةغالبلا يف مالعأل ةفلتخم دوهج : سماخلا ثحبملا

 ردها
 هيلاري لسازع 7



 لم نسا : 0 مما مق
 وليل سرع 7



- 
 دسنهمت

 : يتأي ام ةلحرملا هذه حمالم مهأ

 ىتح عباسلا نرقلا ةيادب نم -راركتلا يأ - ىدصلاو دومجلا ةلحرم دتمت - ١

 راتتلا لوخد وه ًايسايس اهزيمي ام مهأو «يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ةياهن
 لدي ىلع «سابعلا ىنب ةلود ىلع ءاضقلاو «ةفيلخلاو ءاهلهأ مهلتقو «دادغب

 .(ه7655) ةنس كلذو :2”ناخ وكالوه

 .(ه89/) ةنس سلدنألا يف يومألا مكحلا ءاهتنا- ؟

 ةنس كارتألا مكح تحت ماشلاو رصم لوخدو كيلامملا مكح لاوز - "“

 .(هو؟0)

 «ةماع مولعلا يف راركتلاو دومجلا اشف دقف ؛ةيملعلا ةيحانلا نم امأو -

 يف يبرعلا ملاعلا لخدو ةةيرعلا د الد ةلؤدلل ةيئسر, ةغل 'ةيكوفلا ؟قلخنو

 تأدب «طسوتملا نم لامشلا ةهج ىلع لباقملا يفو «قيمع يركف تابس ةلحرم

 مث ءايلارتسإو اكيرمأ يتراق فشتكاو .هسفن روطيو ضهني حارو «برغلا ةظقي

 . !ديري امك ملاعلا ةطيرخ مسر

 فلأ ام ةوفص صيخلتلا ربتعا دقف ءصوصخلا هجو ىلع ةغالبلا يف امأ-

 اهعباوتو ةغالبلا ملع يف حاتفملا صيخلت نإف :دعب امأ» :صيخلتلل هحرش

 ملعلا اذه يف باتك عفنأ  هيلإ ةيانعلا فرص نم قافتاو «هيلع فقو نم عامجإب -

 «نيرخآ عم محلم وبأ دمحأ روتكد قيقحت ءريثك نبال ء«ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )١(

 .م1941/ /ه1401١/ «ةئلاثلا ةعبطلا «.توريب «ةيملعلا بتكلا راد .(25 533/8
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 . ""«فلأ همجح رادقم ىلع رصتخم عمجأو « فنص

 نوبوانتيو .ةفلتخملا قرطلاب دحاولا ىنعملا نولوانتي» :راركتلاو دومجلا

 مهنم رخأتملا فلاخي ال .هفلأ دق مهلك دحاو بولسأ ىلع حضاولاو لكشملا

 لاكشتسا وأ هريغ ىلع لكشأ ام لح ىلع هل دجي الو «ةرابعلا رييغتب الإ مدقتملا

 حمطت الو ؛ةذللا نم كاردتسالا يف ام قوذي نأ عمطي الو ء«ةراسج حضتا ام

 يف ىتح همدقت نم فلخ يرسي لب «هذبو هقبس نم ىلع زرب لاقي نأل هسفن

 ةرابع حرش يف ديزي الو . . .ةّذقلاب ةذقلا وذح هرثإ ريسيو «ةذفلا ةملكلا

 متئج ام :التل صيخلتلا قطن ولف «ًانيش مأ هيف دجو ًانيز حاضيإلا ىلع فنصملا

 . "7«انيلإ تدر انتعاضب هذه هب

 الال ال

 . توريب «رورسلا راد )1/١(« (يكبسلا ةيشاح) «صيخلتلا حورش 220(

 )5/١1(. «قباسلا ردصملا (؟)

 ضرب

 يلب سارع <"



 :لوألا ثحبملا

 ةيديعقتلا يكاكسلا ةسردم

 يرجهلا عباسلا نرقلا ءاملع نم '”يكاكسلا بوقعي وبأ مامإلا فلأ :ًالوأ
 لهأ حاحلإ ىلع ءانب هعمج هنأ هتمدقم يف ركذ « (مولعلا حاتفم) :هامس ًاباتك

 :لاقو هفنصف ءهنم ظح رفوأب مهيظحي ًارصتخم مهل فنصي نأ يف «هيلع هنامز

 ؛ةيملعلا بلاطملا عيمج هيلع حتفني نأ هنقتأ نمل تنمضو اذه تفنص»

 يف لوألا مسقلا «ماسقأ ةثالث باتكلا اذه تلعجو . (مولعلا حاتفم) :هتيمسو '
 يناعملا يملع يف ثلاثلا مسقلا ءوحنلا ملع يف يناثلا مسقلا «فرصلا ملع

 نع اهيف ملكت تامتتو تاقحلمب يناعملا ملع يكاكسلا عبتأ دقو . "7«نايبلاو

 قلعتي يذلا هنم ثلاثلا مسقلا ةصاخو «ًاجاور مولعلا حاتفم باتك يقل :ًاينا

 بيكارت صاوخ عبتت و» :هلوقب يناعملا ملع فرع دقو «نايبلاو يناعملا ملعب

 اهيلع فوقولا نم زرتحيل هريغو ناسحتسالا نم اهب لصتي امو ةدافإلا يف مالكلا
 . «هركذ لاحلا يضتقي ام ىلع مالكلا قيبطت يف أطخلا نع

 ةفلتخم قرط يف ءدحاولا ىنعملا داريإ ةفرعم» :وهف «نايبلا ملع امأو

 نع كلذ ىلع فوقولاب زرتحيل ناصقنلابو «هيلع ةلالدلا حوضو يف ةدايزلاب
 . ””(هنم دارملا مامتل مالكلا ةقباطم يف أطخلا

 «بوقعي وبأ «يفنحلا يمزراوخلا يكاكسلا يلع نب دمحم نب ركب يبأ نب فسوي وه )١(

 1١590 - ه5 64045) مزراوخب هتافوو هدلوم «بدألاو ةيبرعلاب ملاع «نيدلا جارس

 7 /) «مالعألا :رظنا .(م69

 .توريب «ةديدجلا ةيملعلا ةبتكملا «(5 - 7”) ص ءمولعلا حاتفم (؟)

 . (877) ص «قباسلا ردصملا ع

 ضرخأ

 هاب 0
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 :نايبلا ملع نع هثيدح بقع لاق امنإو «ًالقتسم ًاملع عيدبلا لعجي مل :ًاثلا

 مالكلا وسكي امم ءاهيعونب ةحاصفلا نأو ءاهيعجرمب ةغالبلا نأ ررقت دق ذإو»

 ًاريثك ةصوصخم هوجو انهاهف «نيسحتلا تاجرد ىلعأ هيقريو «نييزتلا ةلح

 يهو ءاهنم فرعألا ىلإ ريشن نأ انيلع الف «مالكلا نيسحت دصقل اهيلإ راصي ام

 عاونأ ركذب عرشو .'"«ظفللا ىلإ عجري مسقو «ىنعملا ىلإ عجري مسق :نامسق

 . كلذ بقع عيدبلا

 ثيح «فصوي الو قوذلاب كردي هدنع وهو ءزاجعإلا نع ملكت :ًاعبار

 ةماقتساك ءهفصو نكمي الو كردي «بيجع زاجعإلا نأش نأ ملعاو» :لاق

 قوذلا وه يدنع زاجعإلا كردمو «ةحالملاكو ءاهفصو نكمي الو كردت نزولا

 هوجو ةغالبلل معن «نيملعلا نيذه ةمدخ لوط قوذلا باستكا قيرطو الإ سيل

 زاجعإلا هجو سفن امأ «كيلع ىلجتل اهنع ماثللا ةطامإ ترسيت امبر ةمثتلم
 , ؟0(كلف

 هامسنمو لأم ىلا طرا َلِيْعَو 2# + ةنآزقلا ةيآلا ىلع هبيقعت يفو :ًاسماخ

 [44 :دوه] 4َنيِمِلَطلَأ ِرْوَعلَي اَدَعب قو ٌيِوَوْلْل لع كرتشاَو رمال ىَقَحَو آملا َصيِغَو جل

 ةهج نمو ءنايبلا ملع ةهج نم :تاهج عبرأ نم ةيآلا هذه يف رظنلاو» :لوقي

 ةهج نمو «ةيونعملا ةحاصفلا ةهج نمو «ةغالبلا اعجرم امهو «يناعملا ملع

 . ةيظفللا ةحاصفلا

 زاجملا نم اهيف اميف رظنلا وهو «نايبلا ملع ةهج نم اهيف رظنلا امأ
 ىنعم نيبي نأ دارأ امل هناطلس زع هنإ :لوقنف ءاهب لصتي امو ةيانكلاو ةراعتسالاو

 ءامسلا نافوط عطقن نأو ءدتراف اهنطب ىلإ ضرألا نم رجفنا ام درن نأ اندرأ

 وهو حون رمأ يضقن نأو «ضاغف ءامسلا نم لزانلا ءاملا ضيغن نأو « عطقناف

 يدوجلا ىلع ةنيفسلا يوسن نأو .ءيضقف هموق قارغإ نم اندعو انك ام زاجنإ
 يذلا نوماملاب هازملا هيييشت ىلع مالكلا ىنب ىقرغ ةملظلا انيقبأو «توتساف

 )١( ص «قباسلا ردصملا )502١(.

 ص «قباسلا ردصملا (؟) )١95(.

 مرفت

 | أيأ

 هلال لسازغ 0”



 يف ذفانلا مزجلا رمألاب دارملا نيوكت هيبشتو «نايصعلا هتبيه لامكل هنم ىتأتي ال
 مارجألا هذهو ضرألاو تاومسلا نأو «ميظعلا هرادتقال ًاريوصت دوصقملا نوكت

 امهنأك «ًاليدبتو ًارييغت اهيف هتئيشملو ءًامادعإو ًاداجيإ هتدارإل ةعبات « ماظعلا

 .هرمأل دايقنالا بوجوب ًاملع اوطاحأو «هتفرعم قح هوفرع دق «نوزيمم ءالقع

 اوروصتو «هدارم ليصحت يف مهيلع دوهجملا لذب متحتو «.همكحل ناعذإلاو

 ةينفأ يف اهقدارس تبرضو .مهسوفن يف هتباهم تمظعف «هرادتقا ديزم
 مهيلع دري امكو ءًامدقم هيلإ راشملا ناك هتراشإ مهل حولي امكف «مهرئامض

 هرمأل الو «دايقنالاو ءاضمإلا ريغب هتراشإل ىقلت ال «ًاممتم هب رومأملا ناك «هرمأ

 :العو لج لاقف «مالكلا مظن اذه هيبشت ىلع ىنب مث «لاثتمالاو ناعذإلا ريغب

 ةنيرق لعجو «لئاقلا لوق اهببسب عقاولا ةدارإلا نع زاجملا ليبس ىلع (ليق)

 :ىرت امك لاق مث .(ءامس ايو .. . ضرأ اي) :وهو «دامجلل باطخلا زاجملا

 مث «روكذملا هبشلل ةراعتسالا ليبس ىلع امله ًابطاخم (ءامس ايو . . . ضرأ اي)

 هبشلل موعطملا يف ةبذاجلا لامعإ وه يذلا علبلا ضرألا يف ءاملا روؤغل راعتسا

 ةيانكلاب ةراعتسا ءاذغلل ءاملا راعتسا مث .يفخ رقم ىلإ باهذلا وهو ؛ امهنيب

 يوقت ءراجشألاو عورزلل تابنإلا يف ءاملاب ضرألا ىوقل ءاذغلاب هل ًاهيبشت

 ةعوضوم اهنوكل (يعلبا) :ةظفل ةراعتسالا ةنيرق لعجو «ماعطلاب لكالا

 مدقملا هبشملا ةراعتسالا ليبس ىلع رمأ مث ءاملا نود ءاذغلا يف لامعتسالل

 ىلإ ءاملا ةفاضإب كءام :لاق مث «ءادنلا ةراعتسال ًاحشرت رمألا يف بطاخو هركذ

 كلملا لاصتاب ضرألاب ءاملا لاصتال ًاهيبشت «زاجملا ليبس ىلع ضرألا

 رطملا سابتحال راتخا مث «حيشرتلا لجأل باطخلا ريمض راتخاو «كلاملاب

 ىلع رمأ مث ناك ام مدع يف امهنيب هبشلل لعفلا لعافلا كرت وه يذلا «عالقإلا

 . (يعلبا) يف مدقت ام لثمل (يعلقأ) : التاق رمألا يف بطاخو «ةراعتسالا ليبس

 نمب حرصي ملف ادع لَو ٍيِوْوْلل َكَع َتَوْسآَو ُرمَألا َىِيصَو هآَمْلا َصِفيَو ل : لاق مث
 مل امك (ًادعب) :لاقو «ةنيفسلا ىوسو ءرمألا ىضق نمب الو «ءاملا ضاغ

 كلذ نم دحاو لك يف ًاكولس و يف ءاجب ايو نمل اب لئاقب حرصي

 راهق «هنتكي ال ةردق يذ نم الإ يتأت ال ماظعلا رومألا كلت نأ «ةيانكلا ليبس

 :لئاق هتمظع تلج هريغ نوكي نأ ىلإ مهولا باهذ ىلع لاجم الف «بلاغُي ال

 امرقلا
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 «لئاهلا رمألا كلذ لثم ىضاق الو «ءضاغ ام لثم ضئاغالو «ءامس ايو ضرأ اي

 مالكلا متخ مث .هرارقإو هريغ ةيوستب اهرارقإو ةنيفسلا ةيوست نوكت نأ وأ
 ءريغ ال مهسفنأل ًاملظ لسرلا بيذكت يف مهكلسم يكلاسل ًاهيبنت ضيرعتلاب

 كلتو نافوطلا ةميق نأو «هايإ مهقاقحتسا ةهجلو طخسلا ناكمل راهظإ متخ

 . مهملظل الإ تناك ام «ةلئاهلا ةروصلا

 ءاهنم ةملك لك ةدئاف يف رظنلا وهو يناعملا ملع ثيح نم اهيف رظنلا امأو

 رئاس نود (اي) ريتخا هنأ كلذف ءاهلمج نيب ام يف ريخأتو ميدقت لك ةهجو

 هيعدتسي يذلا ىدانملا دعب ىلع ةلاد اهنأو «لامعتسالا يف رثكأ اهنوكل اهتاوخأ

 نذؤملا ىدانملا ديعبت وهو «توربجلاو ةزعلا نأش ءادبإو «ةمظعلا راهظإ ماقم

 اهتيأ اي :لقي ملو «نواهتلا دادمإل رسكلاب (ضرأ اي) :لقي ملو ءهب نواهتلاب
 بسانملا ريغ هيبنتلا فلكت نم اهتيأ يف زارتحالا عم ءراصتخالا دصقل ضرألا

 ريتخاو ءرودأو فخأ اهنوكل اهئامسأ رئاس نود ضرألا ظفل ريتخاو «ماقملاب

 ظفل ريتخاو ءاهفرعتسو ةقباطملا دصق عم ضرألا يف مدقت ام لثمل ءامسلا ظفل

 ءرفوأ يعلقأ نيبو هنيب سناجتلا طخ ءيجملو ءرصخأ هنوكل يعلتبا ىلع يعلبا
 راثكتسالا ةروص نم عمجلا يف ناك امل عمجلا نود دارفإلاب كءام :ليقو

 ضرألا دارفإ يف هجولا وهو .توربجلاو ءايربكلا راهظإ ماقم اهنع يبأتملا
 نم دارمب سيل ام هكرت مزلتسي ال نأ لوعفملا نودب يعلبا لقي مل امنإو .ءامسلاو

 ماقم ىلإ ًارظن «نهرسأب ءاملا تانكاسو راحبلاو لالتلاو لابجلل عالتبالا ميمعت

 عم مالكلا رصتخا دارملا نيب اذإ مث «ءايربكو ةمظع ماقم وه يذلا رمألا دورو

 ليق :لقي مل نأ يف هجولا وهو ءهنع ىنغتسملا وشحلا نع ًازارتحا يعلقأ

 ىلع ضيغ ريتخاو .تعلقأف «ىعلقأ ءامس ايو «تعلبف كءام يعلبا ضرأ اي

 اميل. قافرط ءاه اق شأ قرد دانا 1( قر دسم هن ركل دقن نقع
 كالهإ نم ًاحون دعو هللا ناك ام زاجنإ وهو ؛ حون رمأ لاقي نأ نود رمألا اذكو

 تيوس :لقي ملو «كلذ نع فيرعتلا فرحب ءانغتسالاو راصتخالا دصقل هموق

 ءانبلا يف يضقو ضيغو ليق :وحن ىلع .ترقأ ىنعمب «يدوجلا ىلع
 يف مهب ىِرَي ىيَو# :هلوق يف ةنيفسلا عم لعافلل لعفلا ءانبلا رابتعا ,لوعفملل

7” 
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 نأ نود (موقلل ًادعب) : ليق مث .ظفللا يف راصتخالا دصق عم .[47 :دوه] 4جَوَم

 دعب اودعبيل ةلزنم ًادعب لوزن وهو ءراصتخالا عم ديكأتلل ًابلط موقلا دعبيل :لاقي

 قح دعبلا نأ ىنعم ىلع لادلا ًادعب عم ماللا لامعتسا وهو: .ىرخأ ةدئاف عم

 ةدايزل ءمهسفنأ مهملظ هيف لخدي ىتح ءعون لك لوانتيل ملظلا قلطأ مث ءمهل

 ىلإ رظنلا ثيح نم اذه «لسرلا بيذكت يف مهرايتخا ءوس ةعاظف ىلع هيبنتلا

 .ملكلا بيكرت

 ءرمألا ىلع ءادنلا مدق دق هنأ كاذف .لمجلا بيترت ىلإ رظنلا ثيح نم امأو

 «ضرأ اي يعلبا :لاقي نأ نود (يعلقأ ءامس ايو . . .يعلبا ضرأ اي) :ليقف

 ميدقت نم ةقيقح ًارومأم ناك نميف مزاللا ىضتقم ىلع ًايرج .ءامس اي يعلقأو

 «حيشرتلا ىنعمل كلذب ًادصق ىدانملا سفن يف هبيقع دراولا رمألا نكمتيل هيبنتلا
 اهلزنو ءاهنم نافوطلا ءادتبال هب ئدتباو ءءامسلا رمأ ىلع ضرألا رمأ مدق مث

 :هلوق امهعبتأ مث «ىلوأ ميدقتلاب لصألاو «لصألا ةلزنم ةصقلا يف كلذل

 :مالكلا لصأ ىرت الأ ءاهتزجحب هذخأو «ءاملا ةصقب هلاصتال (ءاملا ضيغو)

 ءاملا لاسرإ نع (يعلقأ ءامس ايو) ءاهءام تعلبف (كءام ىعلبا ضرأ اي ليق)

 وه ام هعبتأ مث ءضاغف ءامسلا نم لزانلا (ءاملا ضيغو) «هلاسرإ نع تعلقأف

 كالهإ نم ءدوعوملا زجنأ يأ (رمألا يضقو) :هلوق وهو «ةصقلا نم دوصقملا

 :هلوق وهو «ةنيفسلا ثيدح هعبتأ مث «ةنيفسلا يف هعم نمو حون ءاجنإو .ةرفكلا

 ةيآلا يف رظن هلك اذه .تمتخ امب ةصقلا تمتخ مث .(يدوجلا ىلع توتساو)

 . ةغالبلا يبناج نم

 يناعملل مظن ىرت امك يهف «ةيونعملا ةحاصفلا بناج نم اهيف رظنلا امأو

 «دارملا بلط ىف ركفلا رثعي ديقعت ال «ةئيبم ةصخلم اهل ةيدأتو «فيطل

 ءاهعامتسا دنع كسفن تبرج اذإ لب «داترملا ىلإ قيرطلا كيشي ءاوتلا الو

 يف ةظفل نم امف .اهظافلأ قباست اهيناعمو ءاهيناعم قباست اهظافلأ تدجو

 . كبلق ىلإ قبسأ اهانعمو الإ كنذأ ىلإ قبست اهمظنو ةيالا بيكرت

 ةيبرع ىرت ام ىلع اهظافلأف ةيظفللا ةحاصفلا بناج نم اهيف رظنلا امأو

 «ةعاشبلا نع ةديعب «رفانتلا نع ةميلس .ةغللا نيناوق ىلع ةيراج .ةلمعتسم

 وم

 لمه كبأ 00
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 «ةسالسلا ىف ءاملاك اهنم لك «تاسالسإلا ىلع ةسيلس «تابذعلا ىلع ةبذع

 .©"”(ةقرلا يف ميسنلاكو «ةوالحلا يف لسعلاكو

 : يتآلا ةينآرقلا ةيآلا ىلع يكاكسلا بيقعت لالخ نم ظحلن نحنو

 دبع جهنم ىفتقي اذهب وهو ءزاجعإلا تايآل ًاجذومن ةيآلا هذه مدق دقل ١

 .اهمظن لامج نايبو ءاهليلحت ىلإ هقبس ناك يذلا رهاقلا

 نايبلاب ًاثدتبم «هباتك ىف اهنئق ىتلا ةغالبلا دعاوق ةيآلا هذه ىلع قبط - ”

 اهطعي اهرتمم تخارملا هذه تناك اهنيك ةيظفللاف ةيرهشلا ةصاصقلاف قاعملاف
 - .هانركذ نأ قبس امك ةيالل رهاقلا دبع لوانت لالخ ضعبب

 رهاقلا دبع دنع هدجن مل ليصفتو باهسإ ةيآلا هذهل يكاكسلا حرش يف -
 .زجوأو لمجأ يذلا

 «زاجملا باب نم (ىعلقأ) و (ىعلبا) رمألا نأ ىلإ ىكاكسلا بهذ -

 ىلإ ثدحت اذإ ناسنإلا نأ كلذو «غلبأو ىلوأ بابلا اذه يف ةقيقحلاو
 نأ ىلوأ اهل همالكف لجو زع هللا امأو .اهتغل مهفي ال هنأل ًازاجم ناك تادامجلا

 «ءيش لك هل حبسي يذلا وهو ءءيش لك قطنأ يذلا وهف ةقيقحلا باب نم نوكي
 . مهحيبست هقفن ال نكلو

 نع فشكلا يف ةغالبلا ملع رودبو «نآرقلا يناعم ةعسب ديشي :ًاسداس

 فئاطل كردأ الإ هتايآ نم ةيآ ملاعلا لمأتي ال ليزنتلا رد هللو» :لوقي ءزاجعإلا

 رثكأ تكرت ام لعلف ؛تركذ ام ىلع ةروصقم ةيآلا نأ نئظت الو ءرصحلا عستال
 يملع تارمث ءانتجا ةيفيكل داشرإلا درجم الإ نكي مل دوصقملا نأل «تركذ امم

 ىلع امهنم أرقأ لوصألا ملع دعب ريسفتلا باب يف ملع ال نأو «نايبلاو يناعملا

 ؛هتاهبتشم ليوأت ىطاعت ىلع نوعأ الو .همالك نم ىلاعت هللا دارمل ءرملا

 وه «هزاجعإ هجو نع عانقلل فشكأ الو ؛هرارسأو هتكن فئاطل كرد يف عفنأ الو

 -1١1948(. 9١ا97) ص «قباسلا ردصملا قرد

 صرخ
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 هءام ليوأتلا ناظم يف هل نوصيو «هقح ةغالبلا نم ةزعلا بر مالك يفوي يذلا

 . '""(هقنورو

 «ةغالبلا ةسارد ىف نيثحابلاو ءاملعلا ريصقت ىلإ ىكاكسلا راشأ :ًاعباس

 موقيو «ملعلا اذه قحب ريصقتلا اذه كرادتيس يذلا لجرلا وه هنأب سحب ناكو

 لضفلاو ءرهاظلا فرشلا نم ملعلا اذهل ام عم مث» :لوقي «هميظنتو هطبضب

 «ينم امب فسخلا موسب ينم الو «يقل ام ميضلا نم يقل ًاملع ىرت ال ءرهابلا

 هل نيعو ءاهيلإ عجري ًادودح هل نيبو «دهاوش هل بترو «دعاوق هل دهم يذلا نيأ

 «هليذو هتاقرفتم طبضل رمشو «نيهاربو ًاججح هل عمجو ءاهيلع جرعي ًاموسر

 ا يدايأ هآرت ملع هليخو هلجر يديألا نم اهصالختسا يف ضهنتساو

 قفو ذإ هتمكح تلج هللا نكلو . . .ابصلا هتوح ءزجو «روبدلا هتوح ءزجف

 «هتوقو هناطلس زع هنم لوحب ءاهيراب سوقلا يطعي نأ ىسع «هيف ملقلا كيرحتل
 . ””(هب الإ ةوقلاو لوحلا امف

 «يزبخلا دانسإلاو «ربخلا :يناعملا ملع ثحابم نم يكاكسلا لوانت :ًانماث

 زاجيوإلاو لصولاو لصفلاو «هب قلعتي امو لعفلاو .دنسملاو هيلإ دنسملاو
 ءرمألا «ماهفتسالا «ينمتلا :ةسمخلا هباوبأو بلطلاو ءرصقلاو بانطإلاو

 . ءادنلا «يهنلا

 لصفو «ةيانكلاو «زاجملاو «هيبشتلا :نمض تدايبلا ملع ثحابم لوانتو
 «ةراعتسالل ةفلتخم عاونأ ركذو «لسرملاو يلقعلاو يوغللا زاجملا يف لوقلا

 . ؟”باوبأو لوصفو نونفو نيناوق نمض كلذ عضوو

 ةاعارمو .ةلكاشملاو «ةلباقملاو «ةقباطملا : عيدبلا ملع ثحابم نم لوانتو

 )١( ص .قيباسلا ردصملا )١99(.

 هنأل مهب لثملا برض .(أبس يدايأ اوقرفت) :لثملا يفو «ًاقرفتم ًاددبتم يأ :أبس يدايأ (؟)

 ةدام .طيحملا سوماقلا :رظنا .دالبلا يف اوددبت «مهتانج تبهذو ءمهناكم قرغ امل

 . (أيس)
 )199-50١(. ص ءمولعلا حاتفم (؟)

 .(5817) ص «ءقباسلا ردصملا :رظنا (:)

 فرضي

 يلب سنع <"



 عمجلاو «ميسقتلاو «قيرفتلاو ءعمجلاو ءرشنلاو فللاو «ةجوازملاو «ريظنلا

 ءهيجوتلاو ءمذلا هبشي امب حدملا ديكأتو «ميسقتلا عم عمجلاو «قيرفتلا عم

 زجعلا درو «سينجتلاو .هليلقت مدعو .ظفللا ليلقتو « عابتتسالاو «ضارتعالاو

 .©'”عيصرتلاو «ةينآرقلا لصاوفلاو «بلقلاو .ردصلا ىلإ

 حاتفم راصتخا ىلإ ةسام ةجاحلا تناك دقف يكاكسلا دهج نم مغرلا ىلعو

 لخادتلا نم هيف امل هبيذهتو هبيترت ةداعإو ءهنم يغالبلا مسقلا ةصاخبو مولعلا
 .دعب ام يف ركذنس امك ينيوزقلا صيخلت روهظل أيه امم «تابوعصلاو

 ًاحرش يكاكسلل (مولعلا حاتفم) :باتكب ءاملعلا ينع دقو :ًاعسات

 : حاتفملا حرشب اونع نممف «'"”اصيخلتو
 .هحرش نم لوأ وه :ليق «يمزراوخلا ينذؤملا نيدلا ماسح-١

 :هامس باتك يف هحرش . (ها/١٠ ت) يزاريشلا دومحم نيدلا بطق - ؟

 ١ . (حاتفملا حاتفم)

 . (ه ال١9 ت) «ينازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس -7“

 حرش) :هامس باتك يف هحرش (ه /45 ت) يلاخلخلا رفظم نب دمحم - ؛

 . (حاتفملا

 «يعفاشلا يلصوملا نيسحلا نب يلع (ةنيوع) ةينوع خيشلا نبا

 .(هالهدت)

 .(هال59ت) «ىشيرشلا دمحأ نب دمحيم - ؟

 نم ثلاثلا مسقلا حرش . (ه/5١48-ت) ىناجرجلا فيرشلا ديسلا - 7

 0 . حاتفملا

 . حاتفملا حرش فلأ . (ه 45٠ ت) اشاب لامك نبا- 4

 .(هذوه؟ت) «هداز يربك شاطب فورعملا ىفطصم نب دمحأ ىلوملا-4

 )5٠١ -5١5(. ص «.قباسلا ردصملا :رظنا ١(

 .(1958- ١/57 /5؟) «ةفيلخ جاحلا .«نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك :رظنا (؟

 فرك

 هل
 ل



 خيشب فورعملا يشحملا ىفطصم نب دمحم نب نيدلا ييحم ىلوملا - ٠
 .(ه١9651ت) «هداز

 : (مولعلا حاتفم) : باتك صيخلتب اونع نممو :ًارشاع

 باتك يف هرصتخا .(ه 558 ت) كلام نب دمحم نب دمحم نيدلا ردب ١

 مولع يف حابصملا) :ناونعب عبطو (حاتفملا راصتخا يف حابصملا) هامس

 ىلع حابصملا ءوض) :هباتك يف هصيخلت حرش مث . (نايبلاو عيدبلاو يناعملا

 رهشأ وهو .(حاتفملا صيخلت) :يف (ه 194 ت) ينيوزقلا بيطخلا - ؟
 . ملع ىلع ران نم

 ةيئايغلا دئاوفلا) :هصيخلت ىمسو (ه 7/55 ت) يزاريشلا نمحرلا دبع - *
 .«عيدبلاو نايبلاو يناعملا مولع يف

 نسحأ هبترو .(ه١٠99ت) ىجيناعملاب فورعملا نسح ىلوملا 2

 ش . بيترت

 دعب تءاج يتلا تاساردلل هفصو يف فيض يقوش روتكدلا لوقي :رشع دحأ
 نع اهباحصأ اهب فرحنا ةيبناج تاسارد يكاكسلا دعب رهظتو» :يكاكسلا

 : مهنم ركذن «قيقد ريغ ًاريس اهيف اوراس وأ هقيرط
 وهو رهاقلا دبعل (زاجعإلا لئالد» صيخلت لواح يذلا ىناكلمزلا نبا

 . قيقد ريغ صيخلت

 . لئاسملا ريرحت هصقتني هنأ ريغ «بيترتلا نم ائيش هصيخلت نمضو يكاكسلل

 نب نيدلا ءايض لثم ةغالبلا نونف لك ىلع نايبلا قلطي وهو يخونتلا مهنمو
 . ةريثك ةيوحنو ةيقطنم تاسارد ًافيضم ًامئاد هب ءاضتسا دقو ء«ريثألا

 نبا ثحابمل مظنملا ريغ عمجلا ىلإ ىندأ هلمعو «ةيزوجلا ميق نبا مهنمو

 . عيدبلا باحصأو ريثألا

 افوخلا

 هل
 ولاربلسازغ



 نب نيدلا ءايضو يزارلا رخفلا مهلتسا يذلا يولعلا ةزمح نب ىيحي مهنمو

 نيب برطضي هلعج امم «لوصألا ءاملع ضعبو .كلام نب نيدلا ردبو «ريثألا

 . فينصتلا ةقد هدقفأ ًابارطضا ةفلتخم جهانم

 وهو « رئاسلا لثملا هباتك يف ريثألا نبا نيدلا ءايض ًاعيمج ءالؤه نم ريخو
 هروصت نأ ريغ «ةفيرط تاتفل هلو «يدمآلاو يجافخلا نانس نباب هيف يدتهي

 :7ذيدش ًايارطضا ترظضم نائبلاَو يناعملا يملع لئاسم نم ريثكل

 :يكاكسلا لمعل هميوقت يف قيتع زيزعلا دبع روتكدلا لوقي :رشع انثا
 : نيرمأ قيقحت يكاكسلا عاطتسا»

 مهبتك يف نويغالبلا كئلوأ هرثن امل قيقد صخلم لمع ىلإ ذفني نأ :امهدحأ

 .راكفأ نم هيلإ لصوت امل كلذكو ءءارآ نم

 اهيف ًائيعتسم .ةمكحم ةطوبضم غيص يف كلذ لك غوصي نأ :امهيناثو

 .بيعشتلاو عيرفتلاو ميسقتلاو فيرعتلاو ليلعتلا يف ةيقطنملا هتردقب

 قدأب ملع ىلإ «ًايناث هصيخلت يفو «ًالوأ هموهفم يف ةغالبلا تلوحت اذهبو
 «ةفاج ةيقطنم بلاوق يف تبص دعاوقو نيناوق هدنع يهف «ملع ةملكل يناعملا

 ةيمنتو «سحلا فاهرإو «سفنلا عاتمإ نم ةيساسألا اهتفيظو نيبو اهنيب تدعاب

 . "”«عادبإلاو قلخلا ىلع ةردقلا نم ةيبدألا بهاوملا يوذل نيكمتلاو «قوذلا

 دكؤملا نمف (مولعلا حاتفم) هباتكو يكاكسلا نع لاقي ام لك نم مغرلا ىلعو

 مل ول ىقبتل هتامصب تناك امو ءاذه انموي ىلإ ملعلا اذه ىلع هتامصب كرت هنأ

 نأ ًالبن ءرملاب ىفكو «داقتنا نم هيلع ذخؤي امم ريثكب رثكأ دافأو نسحأ دق نكي

 . هبياعم لعت

 الال ال

 )١( ص «خيراتو روطت ةغالبلا )776(.

 ) )0.م1984 -ه405١ «توريب «ةيبرعلا ةضهنلا راد . (58) ص «يناعملا ملع
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 :يناثلا ثحيملا

 ةيعابتالا ينيوزقلا بيطخلا ةسردم

 ماق دقف «"”ينيوزقلا بيطخلا ةسردم ءوشن يكاكسلا ةسردم راثآ نم :ًالوأ

 :هصيخلت ةمدقم يف لاقو .يكاكسلل (مولعلا حاتفم) : باتك صيخلتب ريخألا

 ذإ ءارس اهقدأو ءاردق مولعلا لجأ نم اهعباوتو ةغالبلا ملع ناك املف :دعب امأ»
 نآرقلا مظن يف زاجعإلا هوجو نع فشكُتو ءاهرارسأو ةيبرعلا قئاقد فرعت هب
 ةمالعلا لضافلا هفنص يذلا (مولعلا حاتفم) نم ثلاثلا مسقلا ناكو ءاهراتسأ

 هنوكل ءاعفن ةروهشملا بتكلا نم هيف فنص ام مظعأ :يكاكسلا بوقعي وبأ

 نوصم ريغ ناك نكلو ءًاعمج لوصألل اهرثكأو «ًاريرحت اهمتأو «ًابيترت اهنسحأ
 حاضيإلا ىلإ ًارقتفم ءراصتخالل ًالباق ءديقعتلاو ليوطتلاو وشحلا نع
 جاتحُي ام ىلع لمتشيو «دعاوقلا نم هيف ام نمضتي ًارصتخم ٌثفلأ «ديرجتلاو

 برقأ ًابيترت هتبترو «هبيذهتو هقيقحت يف ًادهج لآ ملو «دهاوشلاو ةلثمألا نم هيلإ
 ليهستل ًابلطو «هيطاعتل ًابيرقت هظفل راصتخا يف غلابأ ملو «هبيترت نم ًالوانتم
 ءاهيلع موقلا بتك ضعب يف ترثع دئاوف كلذ ىلإ تفضأو «هيبلاط ىلع همهف

 :هتيمسو ءاهيلإ ةراشإلا الو اهب حيرصتلاب دحأ مالك يف رفظأ مل دئاوزو
 . "”0(حاتفملا صيخلت)

 حاتفم) باتك تاصيخلت لضفأ ينيوزقلا بيطخلا صيخلت دعيو :ًايناث

 ؛ يعفاشلا ينيوزقلا نيدلا لالج «يلاعملا وبأ ءرمع نب نمحرلا ديع نب دمحم وه )١(

 .قشمدب هتافوو «لصوملاب هدلوم .ءاهقفلا ءابدأ نم ضاق .قشمد بيطخب فورعملا

 .(155/5) «مالعألا :رظنا .(م11848- ١؟18- هالالث )555 

 ركفلا راد «(257 5 ١)ص «يقوقربلا نمحرلا دبع هحرش «ةغالبلا مولع يف صيخلتلا (0)

 . ىبرعلا
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 دعاوق صيخلت ىف هاحنم احنو «ىكاكسلاب رثأت نم ريخ»وهف ءاهرهشأو (مولعلا

 ىلإ دعب اميف هيف لاسرتسالاو «هب مازتلالا ىدأ يذلا ىحنملا اذه «ةغالبلا

 يكاكسلا حاتفم ىلع ينيوزقلا لبقأ امكو ءاهدومجو ةيغالبلا تاساردلا فافج

 ىلع ًابرغو ًاقرش ةغالبلا لاجر نم نوريثك كلذك لبقأ ءًاحيضوتو ًاصيخلت

 ريخ هيف اوأر مهنأك ءامظنو ًاحرشو ًاصيخلتو ًاظفحو ًاسرد ينيوزقلا صيخلت
 | .'"”(ةغالبلا دعاوقل عجرم

 هل تناك لب «يكاكسلا حاتفمل صخلم درجم ينيوزقلا نكي ملو :ًافلاث

 سوق نع اوعزن نم مهأو» :فيض يقوش روتكدلا لوقي «تافاضإو تاسمل
 ىف ةيغالبلا هثحابمل ًاقيقد ًاصيخلت فنص هنإف «ىنيوزقلا بيطخلا ىكاكسلا

 كلام نب نيدلا ردب صيخلتب ةءاضتسالا عم «ًاليلذت هتبوعص هيف للذ « حاتفملا

 يكاكسلا امأ ءًاريثك نيرخآلا شقاني وهو «ءيرشخمزلاو رهاقلا دبع ءارآبو

 اذه يف ىأرو «هئارآ ضعبو هفيراعت ىلع تاضارتعالا نم ريثكب هصخيف

 هيناعم هيف طسبي (حاضيإلا) :هباتك فنصف يغبني امم رثكأ ًالامجإ صيخلتلا

 . '”(ةلكشملا هاياضقو ةلمجملا

 همظن نمو هحرش نم مهنمف 5 صيخلتل تلاي ءاملعلا مامتها عونت دقو :ًاعبار

 0 تلمع نو

 .ثحبملا اذه ةياهن ىف هنع ثيدحلا

 حاتفم) :هامس ًاحرش هل عضو « (ه 7/540 ت) يلاخلخلا رفظم نب دمحم - ١

 « (هالالا” ت) نيدلا ءاهب بقلملاو يكبسلا يناكلا دبع نب ىلع نب دمحأ -*

 . (حاتفملا صيخلت حرش يف حارفألا سورع) هامس ًاحرش هل عضو

 .(07) ص «قيتع زيزعلا دبع .د «نايبلا ملع )١(

 .(175”7) ص «خيراتو روطت ةغالبلا (؟)
 .(879- )477/١ «ةفيلخ جاحلا «نونفلاو بتكلا.يماسأ نع نونظلا فشك :رظنا (5)
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 .(ينيوزقلا صيخلت ت حرش) :هحرش

 حاتفملا صيخلت حرش) :هحرش ىمسو (ه 5 ت) يتريابلا دمحم ©

 صيخلت حرش) :هحرش ىمسو (ها/88ت) يونوقلا نيدلا سمش -5 0

 :نيحرش هل عضو (ها/917 ت) «ينازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس -1

 :هامسو صيخلتلل ريغصلا حرشلاو .(لوطملا) :هامسو ريبكلا حرشلا

 يقوش روتكدلا لوقي هنعو «ةريثك لوطملا ىلع يشاوحلاو .(رصتخملا)

 عضوب نوريثك ينعو .صيخلتلا حورش ريم حرشلا اذه ءامدقلا دعو)» :فيض

 ةنس ىفوتملا يناجرجلا فيرشلا ديسلا هذيملت مهتمدقم يفو هيلع يشاوحلا
 عم «هذاتسأ مالك ىلع ةريثك تاضارتعا داريإب هتيشاح يف ىنعي وهو ء(ه 81)

 لوطملا يشاوح نمو . . .ةيمالكلاو ةيفسلفلاو ةيقطنملا ثحابملا يف لغلغتلا
 ءاملع نم وهو .(ه 4875) ةنس ىفوتملا يرانفلا ةزمح نب دمحم ةيشاح

 ىفوتملا يدنهلا يتوكلايسلا نيدلا سمش نب ميكحلا دبع ةيشاحو «لوضانألا
 عضو ىلإ ينازاتفتلا دمعو «ةناتسالا يف ةعوبطم يهو ء(ها5١١ال) ةنس

 ةنس ىفوتملا يرصملا يقوسدلا دمحم خيشللو «لوطملا هحرشل رصتخم

 .7“2(هيلع ةلوطم ةيشاح (ه0١١1)

 «ةرخأتملا يشاوحلا نم ينازاتفتلا دعسلا ىلع ''”يقوسدلا ةيشاح ربتعتو

 .ةريهشلا صيخلتلا حورش عم تعبط دقو

 دهاوش حرش دقو (ه 95ت) .يسابعلا دمحأ نب ميحرلا دبع - 4

 2 (صيخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم) :هامس باتك يف صيخلتلا

 . ("ةا/ "017 ص «خيراتو روطت ةغالبلا قد

 قوسد لهأ نم «ةيبرعلا ءاملع نم «ىكلاملا يقوسدلا ةفرع نب دمحأ نب دمحم وه (؟)

 «مالعألا :رظنا .(ماىل6 - ها70١١) ةنس ةرهاقلاب يفوتو ماقأو ملعت «رصمب

 .( ا //
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 ردها
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 دنقرمسب ىفوتملا ينييارفسإلا هاشبرع دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا ماصع - 9
 لوطأ ًاقح وهو «(لوطألا) :هامس» دقو «يرجهلا رشاعلا نرقلا فصتنم ىلاوح

 فيري يسيل ايون نار اقفتلا !ةعيبإلاو هوتي هتمدقمب ىف ها رقو يلا ءاقنلا لوطم: نم
 . "”(حاتفملل هحرش يف ًاضيأ لب ءلوطملا ىلع طقف هتيشاح يف ال يناجرجلا

 بهاوم) :هامس ًاحرش هل عضو (ه١١١١ ت) يبرغملا بوقعي نبا- ٠

 . (حاتفملا صيخلت حرش يف حاتفلا

 :ًارعش هومظن نممو
 هامسو (ه/8١86ت) «ىبلحلا نسح نب رهاط زعلا ىبأ نب نيدلا نيز - ١

 ْ . (صيخلتلا مظن يف صيلختلا)
 . (ه 897 ت) «ينيعلاب فورعملا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا نيز - ؟

 يناعملا يف نامجلا دوقع) :همظن ىمسو «(ه 4١١ ت) يطويسلا “ 

 . (نامجلا دوقع لح) هامس باتك يف هحرشو داع مث «(نايبلاو

 ةثالثلا يف نونكملا رهوجلا) :همظن ىمسو «يرضخألا نمحرلا دبع -

 000 .(نونف

 :هراصتخاب ماق نممو

 «(هال328ت) «بحاصلاب فورعملا دمحم نب دمحأ نيدلا باهش - ١

 .(يناعملا فيطل) :هامسو

 :هامسو « (ه 400) ًاديهش ىفوتملا ىناقوتلا نسح نب هللا فطل ىلوملا- *

 ْ فحل شلات
 .(صيخلتلا صيخلت) :هامسو « (9١8ت) ةعامج نب نيدلا زع-©

 2 (ه 8917 ت) :؛ىينيعلاب فورعملا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نيدلا نيز - 5

 ْ قف افحلا ملل ياهنلا ةفكر انو
 .ًاضيأ (صيخلتلا صيخلت) :هامسو « (ه94817تر) يمورلا زيوربأ -*

 )١( ص «.خيراتو روطت ةغالبلا )5701(.

53 

0 

 لمه كبأ 00



 :هصيخلت ىمسو هاه دعب ت) ةيسامأ ىتفم دمحم نب رضخ - ١

 . (ةغالبلا بوبنأل ةضافإلا) :هامسو هحرش مث « (ةغالبلا بوبنأ)

 .يراصنألا ايركز - 5

 روتكدلا لوقي صيخلتلا لوح تماق ىتلا لامعألا هذه ةميق نعو :ًاسماخ

 ىلع تلد نإ «تاموظنملاو تاصيخلتلاو حورشلا كلتو» :قيتع زيزعلا دبع
 لك نأل كلذ لوقن «يكاكسلا رصع ذنم همقعو يغالبلا ركفلا دومج ىلعف ءيش

 ًاديدرت اهنوك نع جرخت ال (حاتفملا) :باتكل تاصيخلتو حورش نم رهظ ام

 ,طيسبتلاو بيرقتلا وأ حرشلاب حاضيإلا اهب دصق تالواحمو «هتدامل ًاراركتو

 يردي الو ديري ال ثيح .نم يه اذإو «مظنلاو صيخلتلاو زاجيإلا قيرط نع

 هذه أرقي نمل ليخيل هنإو «ةبوعص ىلع ةبوعص حاتفملا تداز دق اهباحصأ
 نيملعم اوناك ام ردقب ةغالبلا يف ءاملع اونوكي مل اهيعضاو نأ نوتملاو حورشلا

 ءاهنم دارملا حرشب اهنوعبتي مث «لصألا نم ةرابعلا وأ ةملكلا نوركذي ءاهل
 .'"”«ءاوس كلذ يف مهلك «كلذ نوزواجتي الو

 :ينيوزقلا دعب ةغالبلا دومج نع فيض يقوش روتكدلا لوقيو :ًاسداس

 يزارلا رخفلا رصع ذنم «ةرخأتملا روصعلا نأ كلذ لك نم حضاوو»

 اهنأش نم «ةديدج ثحابم ةغالبلا ثحابم ىلإ فيضت نأ عطتست مل «يكاكسلاو
 ببسل «يرشخمزلاو رهاقلا دبع دنع هانيأر يذلا اهراهدزا ىلع اهل ىقبت نأ

 لي يسحف ا ةقالبلا يف'الا «فودحتلا نم روصملا هدم ىف داس ام وهو نعيبط
 رهاقلا دبعو يرشخمزلا دعاوق يكاكسلا غاص ًاقحو ءرثنلاو رعشلا يف ًاضيأ

 تعاشأ يتلا بابسألا مهأ نم تناك اهسفن ةغايصلا هذه نكلو «ةيملع ةغايص

 لمع حبصأو «ةرجحتم دعاوق ىلإ تلوحت ذإ «ةغالبلا يف مقعلا لب دومجلا

 ًانايحأ ةدوعلا عم ء«صيخلتلا حرش مث ءاهصيخلت وأ ءاهحرش : كلذ دعب ءاغلبلا

 ثحابم يف لغلغتلا عمو «لئاسملا ضعب ريرحتل يرشخمزلاو رهاقلا دبع ىلإ

 ةرجش ىلع قلستت تلظ ثحابم يهو «ةيلوصأو ةيمالكو ةيقطنمو ةيفسلف

 :080) نص. يناعتتلا ملغ 25
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 ءًارركم ًاداعم ًامالك الإ دجن ال انحبصأ ىتحو .ًاقنخ اهتقنخ ىتح ةغالبلا

 . 3)(ةكلم ىبري الو ًاقوذ ىمني ال

 يف صيخلتلا راشتنا ىلع لدي امم «نيحراشلا نادلب تعونت دقو :ًاعباس

 نم اهضعب ولخي الف حورشلا كلت دومج نم مغرلا ىلعو «برغملاو قرشملا

 :فيض ىقوش روتكدلا لوقي «ىنازاتفتلاو ىكبسلا دنع لاحلا وه امك تافاضإ

 «يبرغمو يناريإو يرصم نيب «هنوحرشي صيخلتلا ىلع نوفلتخم حارش لبقأو»

 هاش برع نباو «ىنازاتفتلا نيدلا دعسو «يرصملا ىكبسلا : مهمهأ نمو

 ثحابم يف ضوخت اهعيمجو «يقوسدلا دمحم خيشلاو «يناجرجلا فيرشلا

 ديعي لكو «ةيظفل تاشقانمو «ةيوحنو ةيلوصأو «ةيمالكو ةيفسلفو ةيقطنم
 .'"”(دومجو مقع نم ةيغالبلا ثحابملا يف داس ام روصت ةداعإ هفلاس هلاق ام

 روتكدلا لوقي هنعو «عيدبلا ملع يف نورخأتملا هثدحأ روطت ةمثو :ًانماث

 نأ نولواحي ءزتعملا نبا رصع ذنم عيدبلا باحصأ ىضمو» :فيض يقوش
 نرقلا يف انك اذإ ىتح «ةديدج ًانونف اهلجسو اهفشتكا يتلا هنونف ىلإ اوفيضي

 نيدشاح «ًانف نيرشعو ةسمخو ةئم وحن اهنم نوصحي مهاندجو يرجهلا عباسلا
 غيصلا نم ًاريثك نيفيضمو «يناعملا ملع روص نم ًاريثكو ةينايبلا روصلا اهنيب
 ىلإ تلوحت ةلأسملا نأكو «ةيعيدبلا تانسحملا ىف كلسُت نأ نكمي ال ىتلا

 يف نيروصم ءاورهظ نأ ةيوبنلا تايعيدبلا تاحطأ كيلي علو اقرا رئاكت

 ءًانف نيسمخو ةئم نم رثكأ اوغلبو «عيدبلا نونف نم ًانف اهتايبأ نم تيب لك

 ءاهتالالد حضوتو اهزومر كفتل حورشلا ىلإ تايعيدبلا هذه تجاتحاو

 مقعلا مع دقف «عيدبلا ىلع دوعت ةيقيقح ىودج نود حورشلا ترثاكتو
 نم نأش يأ يف ةميق ةظحالم يدبي نأ عيطتسي نم كانه دعي ملو «دومجلاو

 . "”«ةغالبلاو عيدبلا نوؤش

 )١( ص «خيراتو روطت ةغالبلا )08"(.

 )0( ص «قباسلا عجرملا )7965(.

 )*( ص «قباسلا عجرملا )0” -0795.
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 حاضيإ) :ىمسملاو «صيخلتلل ينيوزقلا بيطخلا حرش ىلإ دوعن :ًاعسات
 : يتأي امب هنع ثيدحلا زجونو « (صيخلتلا

 هئارآ نم هيف هفاضأ امو ءهرداصمو هجهنم ًاحضوم هتمدقم يف لاق - ١

 « (حاضيإلا) :ب هتمجرت ءاهعباوتو ةغالبلا ملع يف باتك اذهف» : هتارظنو

 تطسبو « (حاتفملا صيخلت) :هتيمس يذلا يرصتخم بيترت ىلع هتلعجو

 هيناعم تلصفو «ةلكشملا هعضاوم تحضوأف هل حرشلاك نوكيل «هيف لوقلا

  (مولعلا حاتفم) : هنمضت امم ءرصتخملا هنع الخ ام ىلإ تدمعو «ةلمجملا

 «هللا همحر يناجرجلا رهاقلا دبع مامإلا خيشلا مالك نم حاتفملا هنع الخ ام ىلإو

 نم هيف رظنلا رسيت ام ىلإو « (ةغالبلا رارسأ) و (زاجعإلا لئالد) : هيباتك يف

 لك رقتسا ىتح ايكو اهتبذهو .هلك كلذ ةدبز تجرختساف ءامهريغ مالك
 «يريغل هدجأ ملو «يركف هيلإ ىدأ ام كلذ ىلإ تفضأو ءهلحم يف اهنم ءيش '

 نمل ًاعفان هلعجي نأ يف بغرأ هيلإو «ملعلا اذه تاتشأل ًاعماج هللا دمحب ءاجف
 . "”(مهفلا يلوأ نم هيف رظن

 : كلذ نم «عضاوملا نم ريثك يف يكاكسلا ءارآ ٌنينيوزقلا َشقان- ؟

 ظفللا لاوحأ هب فرعي ملع» :هنأب بيطخلا هفرع دقف :يناعملا ملع فيرعت -
 عبتت) :وهو «يكاكسلا فيرعت لقنو .«لاحلا ىضتقم قباطُي اهب يتلا يبرعلا

 «هريغو ناسحتسالا نم اهب لصتي امو «ةدافإلا يف مالكلا بيكارت صاوخ

 لاحلا يضتقت ام ىلع مالكلا قيبطت يف ءأطخلا نم اهيلع فوقولاب زرتحيل

 .(هركذ

 سيل عبتتلا ذإ ءرظن هيفو» : ًالئاق فيرعتلا اذه ىلع ينيوزقلا بيطخلا قلعيو

 .هب مولعلا نم ءيش فيرعت حصي الف هيلع قداص الو «ملعب

 . (ءاغلبلا بيكارت بيكارتلاب ينعأو) :- يكاكسلا يأ - لاق مث

 دقو ةغالبلا ةفرعم ىلع ةفقوتم غيلب وه ثيح نم «غيلبلا ةفرعم نأ كش الو

 .(/لك ن٠ /1) «يجافخ معنملا دبع دمحم .د حرش «ةغالبلا مولع يف حاضيإلا )22(

 5ا/

 سَ



 هل ًادح ىنعملا ةيدأت يف ملكتملا غولب :يه ةغالبلا) :هلوقب هباتك يف اهفرع

 ةيانكلاو زاجملاو هيبشتلا عاونأ داريإو ءاهقح بيكارتلا صاوخ ةيفوتب صاصتخا

 .(اههجو ىلع

 ءاج دقف  رهاظلا وهو  ءاغلبلا بيكارت ةغالبلا دح ىف بيكارتلاب دارأ نإف

 نيبي مل مهبم (هريغو) :هلوق نأ ىلع .هنيبي ملف اهريغ دارأ نإو ءرودلا
 3 00 دا
 .٠ نك 2

 زاجملا فرع نأ دعب لاقف ءىلقعلا زاجملل هراكنإ ىف يكاكسلا َشقانو -

 «مالكلا يف يلقعلا زاجملا دوجو يكاكسلا ركنأو» :هتلثمأ ركذو ءيلقعلا
 ةراعتسا عيبرلا لعجب «ءةيانكلاب ةراعتسالا كلس يف همظن يدنع يذلا) :لاقو

 ىنبم هيلع ام ىلع  هيبشتلا يف ةغلابملا ةطساوب يقيقحلا لعافلا نع ةيانكلاب

 ريمألا لعجبو «ةراعتسالل ةنيرق هيلإ تابثإلا ةبسن لْعِجو  يتأيس امك ةراعتسالا

 ةبسن لعجو ,'"””مزاهلا دنجلا نع ةيانكلاب ةراعتسا ودعلا ةميزه بابسأل ربدملا

 . "”((ةراعتسالل ةنيرق هيلإ مزهلا

 «ةيغالبلا ةلثمألاو ةينآرقلا دهاوشلاب هيأر ًامعدم ءىكاكسلا هركذ ام شقانيو

 نوكي.نأ مرتشي هلأل .«رظن هيلإ بهذ اميفواا :لوفي.ههيقتو هدينفت ىلإ: لضيل
 بحاص [؟١ :ةقاحلا] # َةَيِضاَر ٍةَّسِع ىف َوُهَف # : ىلاعت هلوق ىف (ةشيع) :ب دارملا
 4 : قراطلا] # قفا ام نم ٌقِْخ 3 : ىلاعت نر ام «ةشيعلا ال «ةشيعلا

 . ةءانكلاب ةراعتمالا هريبتقت نم يايساملا هوتقلا آل «ققدلا لعاف

 نأل .(مئاق هليلو مئاص هراهن نالف) : مهلوق وحن يف ةفاضإلا حصت ال نأو

 . حصت اال هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإو .هسفن نالف اذه ىلع راهنلاب دارملا

 .(486 - 84/١١ «قباسلا ردصملا )١(

 . (دنجلا ريمألا مزه) :يكاكسلا هدروأ يذلا لثملا انه دارملا (؟)

 .(١1ا//١1) «قباسلا ردصملا (9)
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 امهيف - ءانبلابو - نيتيآلا ىدحإ يف نيطلا ىلع داقيإلاب رمألا نوكي ال نأو
 . "”هل ءادنلا نأ عم «ناماهل

 ينرسو «لقبلا عيبرلا تبنأ) :مهلوق وحن يف بيكرتلا زاوج فقوتي نأو

 .ةيفيقوت ىلاعت هللا ءامسأ نأل ءيعرشلا نذإلا ىلع (كتيؤر

 27(ءافتنالا رهاظ فتنم كلذ لكو

 مث١ :ليلحتلاو ةلثمألا نم ديزمب هيأر ًامعدم يكاكسلا يأر هدينفت فنأتسيو

 ءزاجم هيف دانسإلا نإف (مئاص هراهن نالف) :مهلوق وحنب ضوقنم هركذ ام

 هيبشتلا يفرط ركذ نأل ؛ نالف نع ةيانكلاب ةراعتسا راهنلا نوكي نأ زوجيالو

 ُدُع اذهلو .ءةيبشنلا ىلغ هلمخ تجنويو «ةراعتشالا ىلع مالكلا لمح نم عنمي
 امك «ةراعتسا ال ًاهيبشت (دسأ هنم ينيقلو ءادسأ نالفب تيأر) : مهلوق وحن

 . "”«هباتك يف كلذب ًاضيأ يكاكسلا حرص

 ءًاضيأ يلقعلا زاجملا عضو يف يكاكسلا فلاخ هنأ ةياهنلا يف نيبيو

 ثحابم نمض هقاس ينيوزقلا بيطخلاو «نايبلا ملع ثحابم يف هقاس يكاكسلاف

 :لوقي «يناعملا ملع ثحابم نم دانسإلاو «دانسإلاب قلعتي هنأل «يناعملا ملع

 امك «نايبلا ملع يف نييلقعلا زاجملاو ةقيقحلا يف مالكلا درون مل امنإ : هيبنتاا

 ملع فيرعت نود «يناعملا ملع فيرعت يف هلوخدل «هعبت نمو يكاكسلا لعف
 . ؟؟0(نايبلا

 ةقيقحلا يف ىكاكسلا ءارآ ةشقانمل ًالصف ىنيوزقلا بيطخلا صصخو -

 باب ينعأ  بابلا اذه يف يكاكسلا مالك نأ ملعا» :هلوقب هأدب ءزاجملاو

 ١( :صصقلا] 4ِاَسْرَس إل كت يظل لع وسمي فأهلا: :ىلاعت هلوق نيتيآلاب دصقي 78[.
 ناماهل رمألاف .[75 :رفاغ] «َببَْس بدتننألا علب مل اَزَس يل نبآ حسي وو َلَقَع » :هلوقو

 .لامعلا مه يقيقحلا لعافلاو ءًازاجم لعافلا هنأل

 -1١8(. ١١ا/ل/١) «قباسلا ردصملا (؟)

 )١٠١8/1١(. «قباسلا ردصملا (”)

 )1١8/1(. «قباسلا ردصملا (:5)
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 نم دب الف ءانركذ امم عضاومل فلاخم ؛ هيلي يذلا لصفلاو  زاجملاو ةقيقحلا
 . "'”«اهيف ام نايبلو ءاهل ضرعتلا

 زاجملا مسق هنأ :اهنمو» :لاق ءزاجملا ميسقت :اهيف هشقان يتلا رومألا نمو

 هيبشتلا يفرط َدحأ ركذت نأ) :ب :ةراعتسالا فرعو ءاهريغو ةراعتسالا ىلإ

 مسقو .(هب هبشملا سنج يف هبشملا لوخد ًايعدم ءرخآلا فرطلا هب ديرتو
 نوكي نأ :اهب حرصملاب ىنعو ءاهنع ينكملاو ءاهب حرصملا ىلإ ةراعتسالا

 «ةيقيقحت :برضأ ةثالث اهلعجو .هب هبشملا وه هيبشتلا يفرط نم. روكذملا
 ليثمتلا دعو ءرم امب ةيقيقحتلا رسفو «لييختلاو قيقحتلل يو اة
 . اهنم ةراعتسالا ليبس ىلع

 «قبس امك ًابكرم الإ نوكي ال ةراعتسالا ليبس ىلع ليئمتلا نأل ؛ رظن هيفو

 اهفرعو «دارفإلاب ةراعتسالا ديقي مل ولو !؟درفملا زاجملا نم ًامسق نوكي فيكف
 نم لك لخد «هيبشتلا يف ةغلابم ٍنلصألا هانعمب ِهّيَش ام هب ديرأ يذلا زاجملاب
 . "”(ةراعتسالا فيرعت يف ليثمتلاو ةيقيقحتلا

 ءارآل لقان درجم نكي ملف «ةيغالبلا بيطخلا ةردقم دكؤت ةلثمألا هذهو

 نأش نع كلذ يف هنأش لقي ال «ةغالبلا لتاسمل ًاققحمو ًابقعم ناك لب «يكاكسلا

 ظ . هوقبس نم
 اهبيذهتب ماقو «يكاكسلا ىدل ةيملعلا ةداملا نم ينيوزقلا دافتسا -

 .اهبيترتو

 نأو «ةلوهسو رسيب يناعملا ملع ثحابم بتري نأ عاطتسا هنأ :كلذ نمف

 ةينامث يف رصحنم يناعملا ملع نم دوصقملا مث» :لوقي «ةينامثب اهرصح للعي
 : باوبأ

 .يربخلا دانسإلا لاوحأ :اهلوأ

 .هيلإ دنسملا لاوحأ :اهيناثو

 .(549/5؟5) ءقباسلا ردصملا )١(

 .(518/7؟) ءقباسلا ردصملا (؟)
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 .دنسملا لاوحأ :اهثلاثو

 . لعفلا تاقلعتم لاوحأ :اهعبارو

 .رصقلا :اهسماخو

 .ءاشنإلا :اهسداسو

 . لصولاو لصفلا :اهعباسو

 .ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا :اهنماثو

 جراخ هتبسنل نوكي نأ امإ هنأل ءءاشنإ وأ ربخ امإ مالكلا نأ :رصحلا هجوو

 باوبألا يه ةثالثلا هذه لاوحأو «دنسمو هيلإ دتسمو دانسإ نم هل دب ال ربخلا مث

 وأ .هب ًالصتم وأ «ٌالعف ناك اذإ تاقلعتم هل نوكي دق دنسملا مث «ىلوألا ةثالثلا

 لك قلعتلاو دانسإلا مث . عبارلا بابلا وه اذهو «هوحنو لعافلا مساك .هانعم يف

 ءاشنإلاو . سماخلا بابلا وه اذهو ءرصق ريغب وأ رصقب امإ نوكي امهنم دحاو

 ىلع ةفوطعم امإ ةيناثلا نوكتف ىرخأب تنرق اذإ ةلمجلا مث . سداسلا بابلا وه

 دئاز امإ غيلبلا مالكلا ظفلو .عباسلا بابلا وه اذهو «ةفوطعم ريغ وأ «ىلوألا

 . '7(نماثلا بابلا وه اذهو «هيلع ةدئاز ريغ وأ «ةدئافل دارملا لصأ ىلع

 هب فرعي ملع» :هنأب هفرعو «هتاذب ًامئاق ًالقتسم ًاملع عيدبلا ملع لعج 4

 حوضوو «لاحلا ىضتقم ىلع هقيبطت ةياعر دعب «مالكلا نيسحت هوجو

 . ”"0«ةلالدلا

 نم غرف نأ دعب عيدبلا ثحبم ضرع يذلا يكاكسلا هلعف ام روطي انه وهو

 :لاق ثيح «نايبلا ملعل ًالصأ يناعملا ملع هيف ربتعاو «نايبلاو يناعملل هصصخ

 «رابتعا ةدايزب الإ «هنغ لصفنت ال «يناعملا ملع نم ةبعش نايبلا ملع ناك املو»

 )١( «قباسشلا ردصملا )86/1١(.

 :ًاضيأ رظناو :«(59/ا//؟) «قباسلا ردصملا (؟) )١/879(.
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 دنع لاقو ."'”«هريخأت انرثآ اننأ مرج ال ءدرفملا نم بكرملا ىرجم هنم ىرج

 ءاهيعونب ةحاصفلا نأو ءاهيعجرمب ةغالبلا نأ ررقت دق ذإو» :نايبلا ملع ةمتاخ

 هوجو انهاهف «نيسحتلا تاجرد ىلعأ هيقريو «نييزتلا ةلح مالكلا وسكي امم

 ىلإ ريشن نأ انيلع الف «مالكلا نيسحت دصقل اهيلإ راصي ام ًاريثك ةصوصخم
 ءظفللا ىلإ عجري مسقو «ىنعملا ىلإ عجري مسق :نامسق يهو ءاهنم فرعألا .

 . "”«ةقباطملا :لوألا مسقلا نمف

 :يجافخ معنملا دبع دمحم .د هحراش لوقي باتكلا اذه ةميق نعو - ©

 ميظنتو هميسقتو هبيترت يف ءاوس «ةغالبلا يف ليلج لمع حاضيإلا باتكو»

 ىتش نم هدادمتساو هعمج يف مأ «هليلحتو هئاصقتساو هباعيتسا يف مأ «هثوحب

 وهو «ةيغالبلا هتاقيبطت ةرثكو هحورو يبدآلا هبولسأ يف مأ «عجارملاو رداصملا
 . "”(رضاحلا رصعلا يف ةغالبلا يف يسارد باتك مهأ

 ال ال ال
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 :ثلاثلا ثحيملا

 ةيئايحإلا ىبيطلا مامإلا ةسردم

 يف كراشم ملاع وهو .''”يرجهلا نماثلا نرقلا مالعأ دحأ يبيطلا مامإلا

 هب زاتمت ام مهأ زاجيإ نكميو «كلذ ريغو باسحلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةغالبلا

 يملع ي ؛ىنأ امب نآرقلا زاجعإو ةغالبلا يملع يف هتاماهسإو هدوهج زربأو «ةيملعلا هتيصخش

 ىتح ؛ًاعئار ًاميلس ًاقوذو .ءصوصنلا ليلحت يف ةقئاف ةبهوم يبيطلا يتوأ- ١

 جارختسا يف ةيآ «ملعلا رشن ىلع ًالبقم» :ناك هنأب رجح نبا ظفاحلا هفصو
 فلاخ امع باجأو ءًاريبك ًاحرش فاشكلا حرش «ننسلاو نآرقلا نم قئاقدلا

 يناعملا يف فنصو «هعلاط نم هلضف فرعي «باوج نسحأ ةنسلا بهذم

 ةقيرط ىلع حيباصملا راصتخاب هتذمالت ضعب رمأو ء«هحرشو «(نايبتلا) :نايبلاو
 باتك عمج يف عرش مث «ًالفاح ًاحرش وه اهحرشو «ةاكشملا هامسو نهل اهجهن
 :27عريضفتلا يف

 «هيلإ ةراشإلا تمدقت (نايبلا يف نايبتلا) :هامس ةغالبلا يف باتك يبيطلل - ؟

 ملعو «نايبلا ملعو يناعملا ملع هيف سردو ةغالبلا نف :نينف ىلع هبتر دقو
 دقو «بيكارتلا ةحاصفو ظافلألا ةحاصف هيف لوانتو .«ةحاصفلا نفو . عيدبلا

 زاجعإ ةفرعم ىلإ ليبسلا يهف «ةغالبلا ملع ةيمهأ نع هتمدقم يف ثدحت

 .نايبلاو ريسفتلاو ثيدحلا ءاملع نم «يبيطلا نيدلا فرش هللا دبع نب دمحم نب نيسحلا )١(

 .(59531/7) ,مالعألا :رظنا .(م15875 - هال475)ت

 راد «(9057١/؟) «قحلا داج ديس دمحم قيقحت ء«ةنماثلا ةئملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلا (؟)

 ,م15 مهام «ةيناثلا ةعبطلا «ةثيدحلا بتكلا
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 راكفألا هب تقلعو «حئارقلا هيف تلمعأ ام ىلوأ نإف ءدعب امأ» :لوقي «نآرقلا
 صحفلا :ةيضاملا مئازعلا هيف تقدصو «ةيلاعلا ممهلا هيلإ تفرصو «حقاوللا

 ىلإ قئارطلا ُبعَشَت هب ذإ «ليوأتلا رارسأ نع فشكلا وأ «ليزنتلا رارسأ نع

 هب زيحتتو «لزانملا مدقتتو «مئاعدلا تبثتو «ملاعملا موقت هبو .قئاقحلا كاردإ

 صوغي ال نكل «ةريزغ اهنم لك دئاوعو «ةريثك هيلإ ةوزعملا مولعلاو «لثامألا :

 «يناعملا دئاوف نع ثحب لجر الإ ء«هقئاقد نم ءيشب زوفي الو ء.هقئاقح ىلع

 ًامجنأ عيدبلا نساحم ءامس نم ىلتجاو «يناعملا كلت تالالد فالتخا يف رظنو

 ةزعلا بر مالك يفوت يتلا يه معن .ًارهزو ًارمث ةغالبلا نينافأ نم ىنتجاو «ًارهز

 لك ليولاف «هقنورو هءام ليوأتلا ناظم يف هل نوصتو ءهقح ريسفتلا ةنوؤم يف

 . ''7(لحار اهازغم نود نعو «لجار اهيف وهو اهاطاعتي نمل ليولا

 نإو» :لاقف «هباتك هب زيمت ام لمجم ركذو «هرداصم نع ثدحت دقو -*

 تقمر اذإو «هبارعإ يف عيدب وه :تلق «ىدهلا تعبتاو «ءارملا تكرت اذإ يباتك

 حاتفملا ثحابم نم هتنمض امل «هباب يف ًادرفم هتلخ .ىوهلا تبناجو اضرلا نيعب
 ىف امب هتحشرو ءاهلوصحم ّرخخآ ام فاشكلا ثفانم نمو ءاهلوصأ ناك ام

 ءرراسلا لفل رب :ةراكنلا ةديزب حف رو“ ةركازتلا نم حافغتإلا و: عايصملا
 «دراوشلا دعاوقلا كلت ةمزألل ديقناف ءدباوألا نم مهضعب ىلع ذش ام تلقعو

 لا ملو «هربحمو مظنلا دئالق راتخمو «هرردو رثنلا دئارف نويع نم هيف تمظنو

 تجردأو «حيضوتلا عم ثحابملا نم.ريفوتلاو «حيقنتلاو .فيصرتلا يف ًادهج
 ينحنمو «ةعدتبم نكت مل ام فئاطل نم هيلإ هللا يناده امم كلذ فيعاضت يف

 ناسللا قلس نم هتدروأ اميف نمآ ال اذه عمو «ةعدوم اهيف دجت مل ام اهنم

 .""”(هقرخو عاريلا نايغطو .هقبسو

 :  ىبيطلا نأ نايبتلل هقيقحت ةمدقم ىف ىلالهلا ىداه روتكدلا ققحملا ركذ .

 ةحضاو هدوهج نأل» كلذو «يكاكسلاو يرشخمرلا نع لقان درجم نكي مل

 «يلالهلا رطم ةيطع يداه روتكدلا قيقحت «نايبلاو عيدبلاو يناعملا ملع يف نايبتلا باتك )١(

 .م1984 /ه501١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب «بتكلا ملاع :«(55) ص

 .(50 )55  ص «قباسلا ردصملا (؟)
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 ًاعطتقم رثنلا دئارف نويع نم هيف مظنو «دباوألا مهضعب نع ذش ام قلع هنأو «ةليب

 نسحأ دقو «ءاغلبلاو باتكلا لئاسر نمو ءاهتلثمأو «برعلا بطخ نم كلذ

 . '7(اهحيقنتو اهفصر نسحأ امك رايتخالا

 «ىنعم ركذن نأ وهو» :لاق «يقرتلا :اهركذ يتلا ةيعيدبلا ثحابملا نم - ©

 داوجو «لساب عاجشو « ريرحن نالف :كلوقك «ءهنم غلبأ وه امب فدري مث

 ام ردق يأ 4 : رشحلا] 4 ٌرَوَصُمْلأ مع :راَبلَأ ُقِلَحْلَأ ُهَّسأَوْه ## : ىلاعت هلوقو . ضايف

 * ئَرَصتلَأ اَلَو ُدوُملا َكنَع ضي نإَوأل :ىلاعت هلوقو .هلّثم مث «هزيم مث ءدجوي
 نم فيكف «ىراصنلا وهو ةدوم برقأ وه نم كنع ىضري ال يأ 1٠١[ :ةرقبلا]
 [؟00 :ةرقبلا] 4م اَلَو هَ ٌمُدْحَأَت ال » : ىلاعت هلوقو ؟دوهيلا مهو ءدعبأ وه
 را تاكو ا ال اال ءةنس الو مون :لاقي نأ سايقلا ناك

 # اَمُهَرَهَت الو ِْفَأ اَمَط لُكَت الق ## : ةقي ةقيرط ىلع ىلوأ مونلاو ةنسلا دجوي ال دارملا

 :لاق مث ءهيلع ديزي امع ًالضف .ءفأ رجضلا دنع لقت ال يأ [1* :ءارسإلا]

 :ءالعلا وبأ لاقو .ًانمض يفنملل ًاديكأت ( اَمُهْرَهْنَت الَو)

 الالكلا ٌفصي ٍةمارب َتايف ٍنهو دعب ةرعملا قرب ىرس

 الاحولاوجشي نأ ًءاكف دازو ًالبإو اسارفأو ًابكر اّبش

 ميمتتلا باب نمف [- ١ :ةحتافلا] « محتل نبأ » :ىلاعت هلوق امأو
 قدامب ممتف ةغلابملا دارأ ءاهمئاظعو معنلا لئالج ركذ امل ىلاعت هنإف «ةغلابملل

 ولف «هنم الإ تسيل معنلا مئاظع نأ : ةلبجلا يف زوكرم هنأل «ليمكتلا وأ ءاهنم

 :لاق . ميحرلاب لّمكف «ريسيلا ءيشلا هنم بلطُي نأ مِشّتحال نمحرلا ىلع رصتقا

 . (كرَذِق حلم ىتح ينلس ىسوم اي)

 ةكيملا لور انك را نأ تيما تكتل ن9 0

 هيلإ بهذ امك ةكئالملا ةيلضفأ هيف «يقرتلا ديفي ال [1376 :ءاسنلا] 4 َنوبَرَعْلَ
 ضهتني امنإو «هيلع مهليضفتب نولوقي ال ىراصنلا نأل .فاشكلا 0

 «هنم ردقأ تاداعلا قرأ وحن نايتإلا يف مهنأ ديفي لب «هب اولاق اذإ مهيلع ةجحلا

 )١( ص «قباسلا ردصملا )1١9 - 5١(.

 "هم

 سَ



 دمعتلا لمتحيو «قايسلا كلذ ىلع لدي مأو بأ ريغ نم اودجو مهنأ وأ

 . 2)ًاضيأ

 داريإ نم راثكإلا دمتعي انه لاثملا لالخ نم  يبيطلا جهنم نأ ظحالن
 «للحيو حرشيو «مظنلا نم ًادهاش كلذ لالخ ركذي وهو «ةينآرقلا تايآلا

 غلبف «يوبنلا ثيدحلا نم جذامن ركذب نايبتلا هباتك يف يبيطلا متها دقو - 5

 هباتك متخ دقو 20غيدح (1/7) هباتك يف اهب دهشتسا يتلا ثيداحألا عومجم

 ةداعس هل بلجي لمع نع - يي - هللا لوسر هيف لأس يذلا لبج نب ذاعم ثيدحب

 ىلع هتردقو ةيغالبلا هتبهوم ثيدحلا اذه حرش يف يبيطلا رهظأ دقو «نيرادلا
 ءاهعاوتأو «ةغالبلا ىلع تفقو دق ذإو» :لوقي «ىبدألا قوذتلاو ليلحتلا

 عبنمو «ةوبنلا ردص نع ًارداص ًاثيدح نآلا ركذنلف ءاهراطقأب ةحاصفلا تعمجو

 ًانوعو «نونفلا هذهل سرهفلاكو «ليصفتلا اذهل لامجإلاك نوكيل «ةلاسرلا

 هللابو لوقتف ءهمامتعال بصتتا اذإ هل ًانرمتو .هماقم لك عضو يف يدصتملل
 يندعابيو ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ !هللا لوسر اي :تلق :ذاعم لاق : قيفوتلا

 دبعت «هللا هرسي نم ىلع ريسيل هنإو ءميظع نع ينتلأس دقل» : َِِي لاق .رانلا نم

 جحتو .ناضمر موصتو «ةاكزلا يتؤتو ةالصلا ميقتو ءًائيش هب كرشت الو «هللا
 1 كلا

 اذه لوانت يف هجهنم ًانيبمو هل ًاجرخم لوقي مث الماك ثيدحلا ركذي وهو

 :تاهج عبرأ نم هيف رظنلاو «يذمرتلا نع لوصألا عماج ةياور اذه» :ثيدحلا

 دقو «ةحاصفلا ةهج نمو «عيدبلا ةهج نمو «نايبلا ةهج نمو «يناعملا ةهج نم
 وهو ءةحفص )١0( ىف ًالصفم ًاقيقد ًايملع ًاليلحت هتايئزجب ثيدحلا اذه للح

 نيب تعمج يتلا ةيملعلا ةيجهنملا هذهب انملع دودح يف  هيلإ قبسُي مل ليلحت

 اذهل ةيليلحتلا ةيجهنملا هتارظن متخ دقو «ىبدألا قوذتلاو ىغالبلا ديعقتلا

 )١( ص ءقباسلا ردصملا ) -781١"م48 (.

 .(ة78 )575  ص «.قباسلا ردصملا :رظنا قفز

 )1١9-5١(. ص .قباسلا ردصملا (6)
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 نم ًارذح ًالمجم هيلإ ريشنف ةحاصفلا ةهج نم رظنلا امأو» :هلوقب ثيدحلا

 ىلع ةيذع «تالسألا ىلع ةسلس ثيدحلا تاملك لك ىرت امك وهو «ةمآسلا

 ةيراج .ديقعتلاو ةبارغلا نع ةارعم «لظاعتلاو رفانتلا نع ةميلس .تابذعلا
 اهيناعم ءاهيناعم ةعبات اهظافلأ ءةقرلا يف ميسنلاك ةصلاخ «ةسالسلا يف ءاملاك

 اذه ىلع دراو  هلآو هيلع هللا تاولص  هنع ردص ام لكو ءاهظافلأ ةقباس

 نم الإ هنساحمب زوفي الو «مهشلا ٌنانَج الإ هنماكم ىلع ُمجهي ال نكل «جهنملا

 :ةغالبلا بتارم ىلعأب هديأ نم ناحبس ءمهولا ةقد نع لج ىتح همهف قد
 هنأ ملع «لجترملا مالكلا اذه يف لمأت نمو «ةحاصفلا تاجرد فرشأب هصخو
 .''"(باطخلا لصف حنُمو «ةمكحلا زونك يتوأ هيلع همالسو هللا تاولص -

 نايبلا قئادح) :هامس باتك يف نايبتلا هباتك حرش دق يبيطلا نأ ىلإ ريشن -

 .دعب عبطي ملو .(نايبتلا حرش يف

 يف بيغلا حوتف) هامس «يرشخمزلل فاشكلا ريسفت ىلع حرش يبيطللو - 6

 امك ةيشاحلا وأ «"”نودلخ نبا هدع امك حرشلا اذهو « (بيرلا عانق نع فشكلا

 فاشكلا ىلع تبتك يتلا يشاوحلاو حورشلا لضفأ وه «ةفيلخ جاحلا اهدع

 نمو» :هداز يربك شاط لاق دقف «ءاملعلا نم ددع كلذب حرص امك ةبطاق

 ةفيلخ جاحلا لاقو ."”«يبيطلل فاشكلا ةيشاحو يبيطلا ريسفت :ريسفتلا فئاطل

 ةتس ىف هيشاوح لجأ ىهو» : فاشكلا ىشاوح نع هئثيدح ىف ىبيطلا ةيشاح نع

 : هتيشاح ةمدقم يف لاق يبيطلا نأ ةفيلخ جاحلا ركذو .2؟*”0«تامخض تادلجم

 ّيلإ راشأو «نبللا نم ًاحدق ينلوان هنأ ءعورشلا ليبق - يلي - يبنلا تيأر»و |

 . (هنم باصأف مالسلاو ةالصلا هيلع هتلوان مث «هنم ٌتبصأف

 )١( «قباسلا ردصملا ص)05٠0(.

 .ةيلاتلا ةرقفلا ىف نودلخ نبا ةملك ىتأتس (؟)
 ريهشلا ىفطصم نب دمحأ .مولعلا تاعوضوم يف ةدايسلا ناد حابصمو ةداعسلا حاتفم شرف

 بتكلا راد «5/١١25؟) ءرونلا وبأ باهولا دبعو ءةركب لماك قيقحت «هداز يربك شاطب

 .رصم «ةثيدحلا

 )١578/75(. ءنونظلا فشك (:)

 ؟ ها/
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 بهذم قفاوي امب تايآلا هيجوت ىلع صرح دق يرشخمزلا ناك اذإو - 4
 ىبيطلا نإف «كلذ ءاملعلا هيلع باع ىتح «ةيغالبلا هتردقم ًامدختسم «ةلزتعملا

 «ةنسلا لهأ داقتعا عم قفاوتي امب تايآلا ريسفت يف ةغالبلا هيجوت ىلع صرح دق
 ةمدخ مظعأ هذهو «ءاملعلا نم هريغو نودلخ نبا ءانث لانو ,كلذ يف حجن دقو

 يتلا ةيغالبلا هدوهج ةيمهأ نمكت انهو «ميظعلا هللا باتكل يبيطلا اهادسأ

 زخأو «ةماغ ةروضب: فاشكلا ىلع الوأ ىتأ دق قاكو «نودلخ نبا ءادك تقحتسا
 جهنم يف ىأرو «كلذ دعب يبيطلا ركذ مث «لازتعالل هدييأت يرشخمزلا ىلع

 لوقي «ةغالبلا نونف يف هعاتمإو هتداجإ عم نيدلا يف ةمالسو ةيملع رثكأ يبيطلا

 دصقي - ريسافتلا نم نفلا اذه هيلع لمتشا ام نسحأ نمو» :ىلاعت هللا همحر

 نأ الإ «قارعلا مزراوخ لهأ نم ءيرشخمزلل فاشكلا باتك  ةيوغللا ريسافتلا
 «ةدسافلا مهبهاذم ىلع جاجحلاب يتأيف ءدئاقعلا يف لازتعالا لهأ نم هفلؤم

 لهأ نم نيققحملل كلذب راصف «ةغالبلا قرط نم نآرقلا يآ يف هل ضرعت ثيح

 همدق خوسرب مهرارقإ عم «هنماكم نم روهمجلل ريذحتو «هنع فارحنا ةنسلا

 بهاذملا ىلع كلذ عم ًافقاو هيف رظانلا ناك اذإو «ةغالبلاو ناسللاب قلعتي اميف

 هتعلاطم منتغتلف «هلئاوغ نم نومأم هنأ مرج الف ءاهنع جاجحلل ًانسحم «ةينسلا

 ضعبل فيلأت روصعلا هذه يف انيلإ لصو دقلو .ناسللا يف هنونف ةبارغل

 هيف حرش «مجعلا قارع نم زيروت لهأ نم يبيطلا نيدلا فرش وهو «نييقارعلا
 ةلدأب لازتعالا يف هبهاذمل ضرعتو .هظافلأ عبتتو ءاذه يرشخمزلا باتك

 هاريام ىلع ال «ةنسلا لهأ هاري ام ىلع ةيآلا يف عقت امنإ ةغالبلا نأ نيبتو ءاهفيزت
 لك قوفو «ةغالبلا نونف رئاس يف هعاتمإ عم ءءاش ام كلذ يف نسحأف «ةلزتعملا
 .؟7[ميلع ملع يذ

 باتكل حرش وهو « (ننسلا قئاقح نع فشاكلا) همسا باتك يبيطللو- ٠

 ثيدحلا يف ةاكشملا عوضومو «يزيربتلا بيطخلا هفلأ يذلا حيباصملا ةاكشم

 باوبأ ىلع ةعزوم .'""يوبن ًاثيدح (5785) ىلع يوتحت يهو «يوبنلا

 .م ١ةا/: «ةسماخلا ةعبطلا «توريب «ملقلا راد )55٠0( ص «نودلخ نبا ةمدقم )١(

 .(١الالا /”) «ينابلألا قيقحتب «يزيربتلل حيباصملا ةاكشم :رظنا (0)
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 فلأ دقو «كلذ ريغو ماكحألاو هقفلاو بيهرتلاو بيغرتلاو ملعلاو تادابعلا

 صئاصخب ًاباتك ديري ناك يذلا يبيطلا هخيش نم هيجوتب ةاكشملا باتك يزيربتلا
 مدخ دق نوكيف «ةغالبلا دعاوق قفو هحرشب موقيل .ثيدحلا يف ةنيعم ةيملع
 دمعف» «فاشكلا ىلع هتيشاح فلأ امدنع لبق نم نآرقلا مدخ امك ةنسلا

 ثيدحلا يف تيصلا عئاذ باتك وهو  يوغبلل ةنسلا حيباصم باتك ىلإ يزيربتلا
 ,''”(اوركذ امك ًاثيدح )١15١1١( هيلع دازف «هيلع ةفاضإلاو هحيقنتب ماقو  يوبنلا

 ناكو ءاهل حرش عضوب يبيطلا ماق « ةاكشملا باتك فيلأت يزيربتلا متأ املف

 «ثيدحلا مهفل ةدعاق ةيبرعلا ةغالبلا هيف دمتعا ًٌالفاح ًاحرش اهحرش نم لوأ

 ةاكشملا باتك فيلأت ةصقو هفيلأت ببس ًائيبم فشاكلا ةمدقم ىف ىبيطلا لوقي

 نأ قلل هقئانم هجر ا فادإ يناس للا قف تم ناك انا كيلظ لق ماه
 ىلإ ةب السوت ؛فاشكلا عانق نع فشكلا يف ضوخلا ةداعسب داعستسالل تقفُو

 يلح نعال هيدي نا نو لطلاب يذلا «ديجملا هللا مالك قئاقد قيقحت
 رع <
 نأب ًالوغشم رطاخلا ناك «همامتإ هنمب رسيو « 145 :تلصف] 4ِديِح كَ ني ٌليِزَ

 مامإو «نييبنلا متاخو «نيلسرملا ديس ثيداحأ يناعم ضعب زاربإب كلذ عفشأ

 همالسو هللا تاولص «نيملاعلا بر بيبحو «نيلجحملا رغلا دئاقو «نيقتملا

 ةيقب «نيقيلا يف مهسملا «نيدلا يف خألا ترشتسا دق لبق نم تنكو «هيلع

 هللا دبع نب دمحم نيدلا ىلو «دابعلاو داهزلا فرش ءءاحلصلا بطق ءءايلوألا

 اهبحاص ىلع ةريطسما ثيداحألا نم لصأ عمجب «هتكرب تماد «بيطخلا

 ءهبيذشتو «هبيذهتو «حيباصملا ةلمكت ىلع انيأر قفتاف «مالسلاو ةيحتلا لضفأ

 هيلع ترشأ اميف رصق امف «نينقتملا ةمئألا ىلإ ثيداحألا ةبسنو «هتياور نييعتو

 .همامتإ نم غرف املف «هنم تمر اميف هتقاط غرفتساو هعسو لذبف ءهعمج نم

 .هصيوع صيخلتو .هلكشم لحو ء«هلضعم حرش يف دجلا قاس نع ترمش
 املع هيضتقيو ءوحنلاو ةغللا بئارغ هيعدتست ام ىلع ءهفطلو هتاكن زاربإو'

 ("”(نايبلاو يناعملا

 )1١( [قيقحتلا ةمدقم] «قباسلا ردصملا )١/ح(.

 نآرقلا ةرادإ 2275 /1)نيرخآ عم رافغلا دبع يتفملا قيقحت ءننسلا قئاقح نع فشاكلا (؟) -
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 ةيحانلا يف ةنسلا بتك حارشل ًاعجرم ناك اذه يبيطلا باتك نأ ركذلاب ريدج

 يف مهل ًاردصم هوذختاو ءاملعلا رابك هنم دافتسا دقو «ةيبولسألاو ةيغالبلا

 حتف يف ًاريثك هنع لقن يذلا ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا :لاثمأ نم مهحورش

 يف ينالطسقلاو . يراقلا ةدمع باتك بحاص ينيعلا ردبلا كلذكو «يرابلا

 نوع يف يدابأ بيطلا يب أو «يذوحألا ةفحت يف يروفكرابملاو «يراسلا داشرإ

 نباو «حيبصلا قيلعتلا يف يولهدناكلاو «حيتافملا ةاقرم يف يراقلاو «دوبعملا

 .""”ريثك مهريغو «ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع

 ثيدحلل هحرش يف يغالبلا يبيطلا جهنم خم ىلع لدي جذومن اذهو ١١

 ضفخي ماني نأ هل يغبني الو 00 دفع - يبنلا لوقي .يوبنلا

 لمع لبق راهنلا لمعو ءراهنلا لمع لبق ليللا لمع هيلإ عفرُي «هعفريو ٌطسقلا

 نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو ٌتاحِبُس ثقرحأل هفشك ول ءرونلا هباجح « «ليللا

 «ثيدحلا اذه يف ةيغالب تاكن نم نوحراشلا هركذ ام يبيطلا ضرع .2'”(هقلخ

 «يناعملا فئاطلب ةقلعتم هوجو انهاهو» :لاق ثيح ؛ةديدج ًاتاكن فاضأ مث

 ؛ ميمتتلا ىلع ةدراو ةضرتعم ةلمج (ماني نأ هل يغبني الو) :هلوق نأ : اهدحأ

 لاق امك مونلا زاوج يفني ال (ماني ال) :هلوق نإف ءهوركملا نع مالكلل ًانوص
 :ًارعش بيطلا وبأ لاق ءزوجتلا كلذ عفدل هب بقعف «فرشألا

 ايناف كاشاحو اهيفام لك ىري 2برجعم ٌراقتحا ايندلا رقتحتو

 ء حصي ال : (يغبني ال) ىنعمو « نسحلا ةياغ هيد موق (فايناخإ نإف

 .نيملاعلا بر لاحل فانم هنآل « مونلا ميقتسي الو

 .ه7١١41١ «ىلوألا ةعبطلا «ناتسكاب «ةيمالسإلا مولعلاو

 هدوهجو هتايح «ةيبرعلا ةغالبلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف مامإلا يبيطلا مامإلا :انباتك رظنا )١(

 ةعبطلا ءايزيلام 8خلشا 1711726 51211 8118,رشن ١١١(. 1 ١ال) ص .ةيملعلا

 .م1998 «ىلوألا

 قيقحتب «يزيربتلل حيباصملا ةاكشم :رظنا .هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع ملسم هاور (0

 . 0730 /1) «ينابلألا

 لا

 سَ



 داضتلا باب نم (راهنلا لمعو « ليللا لمع)و (عفريو . . .ضفخي) :اهيناثو

 . ةقباطملاو

 « قباسلا مالكلل ةنيبم فانئتسالاو طرشلا نم ةلمجلا (هفشك ول) :اهثلاثو

 لئاسل هجتا « صيصختلل ديفملا ربخلا فرعو (رونلا هباجح) نإ : ليق امل هنأك

 . قرتحال هريغ نم ناك ول هنأب بيجأ ؟رونلاب باجحلا صخ مل :لوقي نأ
 «عراضملا غيص ىلع ةدراو اهلك تابثإلاو يفنلا يف ةيلعفلا لمجلا :اهعبارو

 ةعبرألاو «عاطقنا ريغ نم ماودلا ىلع نالدت اهيف ناتيفنملاو ءرارمتسالا ةدارإل

 ليبس ىلع اهتلالدف ةيمسالا ةلمجلا امأو «رارمتسالا عم ددجتلا ىلع ةتبثملا

 ةفلاخم اهنأ تلد امل «كلذ نع ةئبنم ةيطرشلاو «ملاعلا اذه يف ماودلاو تابثلا

 . كلذك نكي مل رونلا ىلإ تبلقنا اذإف .فراعتملا رونلل

 ؟ههةيآلا) يسركلا ةيآ ىنعم نم كوبسم هرسأب ثيدحلا ىنعم نأ :اهسماخو

 :ةلوق ىلإ < وه اَلِإ َهَلِ 7 ُهّنأ # :ىلاعتو هناحبس هلوق نإف «(ةرقبلا ةروس نم

 ىلإ ريشي «ةمتاخلا ىلإ هنمو «ماركإلا ةفصب رعشم #هُهَدْع ُمَهْنَي ىِذَلأ اد نَم#
 يذلا يسركلا ركذ نمو «نذإلاب الإ ةعافشلا نع عنملا نم هيف امل .لالجلا ةفص

 . باجحلا ثيدحل بسانم وهو «كلملا ريرس وه

 ىلإ هنمو «ماركإلا ةفص نع ئبنم (رونلا هباجح) :هلوق ىلإ ثيدحلا كلذك

 فشك ولف «ماركإلا ةفصب ةبجتحم لالجلا ةفص نوكتف «لالجلا ةفص نع هرخآ

 قبو # « تانئاكلا ع الا «ءايشألا تشالتل ماركإلا باجح
 اللحم و

 9 نيرا 4 راكولاو لك كيد

 قرشا 1ع ل هولا رونا: ىيلطعلا هئاقيمو ىلا نا" ءابتنا قفو

 مالكلل ررقم 4 نس ْمُدْحَأَتاَل ا : هلوق نأ هئايبو ء[14 : رمزلا] كابير ِرَوْمِب ُضّردْلا

 نأ لاحتسا «كلذ هيلع زاج نم نأل «مويقلل ديكأت وهو) :(فاشكلا) .قباسلا

 ُمَل # :هلوقو .(ماني نأ هل يغبني الو ؛مانيال) : هلوق لثم وهو 1و نورك

 كلام وهو ماني فيك : يأ «ةيمويقلا ىنعمل ليلعتلاك *ضرألا يفاَمَو ِتوُمَسلا ام

 (٠١/1 يأ نيسح ىفطصم هححص «فاشكلا ريسفت ق4ردز
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 ىلإو ؟مهداعمو مهشاعم رومأ ربدمو « مهيبرمو «ضرألاو تاومسلا يف ام

 هيلإ عفري) :هلوقب يناثلا ىلإو .(هعفريو طسقلا ضفخي) :هلوقب ةراشإلا لوألا
 .هرخآ ىلإ . . .(ليللا لمع

 ؟ثيدحلا يف ةيآلا 4 ٌمِهيِْيأ َنْيَباَم مَلْعي : ىلاعت هلوق ىنعم نيأف :تلق نإف

 نم هعمجأ امف «هيلإ حولم ملعلا قيرط نم عون وه رصبلا ركذ صيصخت :تلق
 «ثيداحألا ديس ثيدحلا اذه نإ كرمعلو «تارابع نم هحصفأ امو «تاملك

 اال ينس نسراكلا هنآ تازاجك

 «ةيبدألا صوصنلل ليلحتلاو قوذلا دمتعي جهنم وهو «ةيبرعلا ةغالبلا يف ريثألا

 حرصف ءًاريثك يرشخمزلاب رثأتو «نايبلاو ةغالبلا ةيصان يبيطلا كلتما دقو

 بيرغ ىف قئافلا هباتك ىلغ دمتعاو «نايبتلا ةمدقم ىف هفاشك ىلع دامتعالاب

 شقانو «فاشكلا ىلع ةريبك ةيشاح عضو ماقو .فشاكلا هباتك يف ثيدحلا
 . ةيبرعلا ةغالبلل ينسلا هجولا قحب لثمي وهو «لازتعالا لئاسم يف يرشخمزلا

 الالال

 يف مامإلا يبيطلا مامإلا : انباتك :رظناو -55١(. ؟"9/1) . نئسلا قئاقح نع فشاكلا )١(

 .(ةال- 15) ص «ةيملعلا هدوهجو هتايح «ةيبرعلا ةغالبلاو ثيدحلاو روسفتلا
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 :عيبارلا ثحيملا

 ةعماجلا يطويسلا ةسردم

 يعوسوم ملاعو «هرصع فراعم ةرئاد وه ''"(ه١١4 ت) يطويسلا مامإلا

 مهأ زاربإ نكميو ءزاجعإلاو نايبلاو ةغالبلا اهنيب نمو مولعلا ىتش يف كراشم

 : يتأي امب نآرقلا زاجعإو ةغالبلا يملع يف هتاماهسإ

 ًارعش ينيوزقلا بيطخلا صيخلت مظنب يطويسلا ماق :ةيغالبلا هدوهج :ًالوأ

 هحرشو داع مث « (نايبلاو يناعملا يف نامجلا دوقع) :همظن ىمسو «.مدقت امك

 نامجلا دوقع حرش) :مساب هباتك عبط دقو (نامجلا دوقع لح) :هامس باتك يف

 هب عفتنيل «هتقلع فيطل قيلعت اذه» : هتمدقم يف لاق دقو « (نايبلاو يناعملا يف

 دوقع) :اهتيمسو نايبلاو يناعملا ملع يف اهتمظن يتلا يتزوجرأ لح يف
 يلع هيئراق حاحلإ عم «هيضترأ امك هيلع حرش ةباتكل يتقو عستي مل ذإ ؛(نامجلا
 . "”(اهدصاقم مهف ىلع مهنيعتل ةلاجعلا هذه مهل تزجنف «كلذ يف

 باتك ىلع يشاوحلاو حورشلا باحصأ نم هلبق نم ىطخ ىلع هيف ريسي وهو
 . "”ديدج الو ةفاضإ الف « صيخلتلا

 نآرقلا زاجعإب ًاصاخ ًاباتك يطويسلا عضو :زاجعإلا يف هدوهج :ًايناث
 اذه يف ليق ام لج هيف عمج (نآرقلا زاجعإ يف نارقآلا كرتعم) :هامس

 وحن هل .بيدأ خرؤم ظفاح مامإ «نيدلا لالج .«يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع وه )١(

 .(701/9) «مالعألا :رظنا .(م8١16 ١445 - ه9ذ١١1- 8549) .فنصم ٠

 ىفطصم ةعبطم «(75) ص ء«نايبلاو يناعملا يف نامجلا دوقعب ةامسملا ةزوجرألا حرش (0)

 .ما4 مه «رصم «ىبلحلا ىبابلا

 ,(3*هرك ا ”ةهال) ص « خيراتو روطت ةغالبلا :رظنا قرف
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 ةسمخ ركذ دقو ء.صوصخلا هجو ىلع يشكرزلا مالك هيف نمضو ءرامضملا

 : يلاوتلا ىلع يه «زاجعإلا هوجو نم ًاهجو نيثالثو

 . هنم ةطبنتسملا مولعلا : هزاجعإ هوجو نم لوألا هجولا

 .ناصقنلاو ةدايزلا نع ًاظوفحم هنوك : هزاجعإ هوجو نم يناثلا هجولا

 . هفيلأت نسح :هزاجعإ هوجو نْم ثلاثلا هجولا

 . ضعبب اهضعب طابتراو هروسو هتايآ ةبسانم : هزاجعإ هوجو نم عبارلا هجولا

 .اهمتاوخو روسلا حاتتفا : هزاجعإ هوجو نم سماخلا هجولا

 . هتايآ تاهبتشم : هزاجعإ هوجو نم سداسلا هجولا

 . تايآآلا نيب ضراعتلا مهوي ىتح هلكشم دورو :هزاجعإ هوجو نم عباسلا هجولا

 . هخوسنمو هخسان عوقو :هزاجعإ هوجو نم نماثلا هجولا

 . هباشتمو مكحم ىلإ هماسقنا : هزاجعإ هوجو نم عساتلا هجولا

 .اهتيفيكو فورحلا يف هظافلأ فالتخا :هزاجعإ هوجو نم رشاعلا هجولا

 يف اهريخأتو هظافلأ ضعب ميدقت :هزاجعإ هوجو نم رشع يداحلا هجولا

 . عضاوم

 . هصاصتخاو هرصح ةدافإ : هزاجعإ هوجو نم رشع يناثلا هجولا

 ةغلبو برعلا تاغل عيمج ىلع هؤاوتحا :هزاجعإ هوجو نم رشع ثلاثلا هجولا

 .مهريغو ةشبحلاو مورلاو سرفلا نم مهريغ

 .اهصوصخو هتايآ ضعب مومع :هزاجعإ هوجو نم رشع عبارلا هجولا

 . ةنيبم اهضعبو ةلمجم هتايآ ضعب دورو :هزاجعإ هوجو نم رشع سماخلا هجولا
 . هموهفمو هقوطنمب.لالدتسالا : هزاجعإ هوجو نم رشع سداسلا هجولا

 .هتابطاخم هوجو :هزاجعإ هوجو نم رشع عباسلا هجولا

 . تابيغملاب رابخإلا نم هيلع ىوطنا ام : هزاجعإ هوجو نم رشع نماثلا هجولا
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 . ةفلاسلا نورقلا لاوحأب هرابخإ : هزاجعإ هوجو نم رشع عساتلا هجولا

 . هتبيهو هتعور :هزاجعإ هوجو نم نورشعلا هجولا

 .هجمي ال هعماس نأ :هزاجعإ هوجو نم نورشعلاو يداحلا هجولا

 ىلع هبيرقتو هظفح ىلاعت هريسيت :هزاجعإ هوجو نم نورشعلاو يناثلا هجولا

 .هيف زاجملاو قئاقحلا عوقو :هزاجعإ هوجو نم نورشعلاو ثلاثلا هجولا

 . هتاراعتساو ههيبشت : هزاجعإ هوجو نم نورشعلاو عبارلا هجولا

 . ضيرعتلاو ةيانكلا عوقو :هزاجعإ هوجو نم نورشعلاو سماخلا هجولا

 . هبانطإو هزاجيإ :هزاجعإ هوجو نم نورشعلاو سداسلا هجولا

 .هيف ةغيلبلا عئادبلا عوقو :هزاجعإ هوجو نم نورشعلاو عباسلا هجولا

 ءاشنإلاو ربخلا ىلع هؤاوتحا :هزاجعإ هوجو نم نورشعلاو نماثلا هجولا

 ةماقإل عضاوم يف ىلاعت هماسقإ :هزاجعإ هوجو نم نورشعلاو عساتلا هجولا

 .اهديكأتو ةجحلا

 .ةلدألاو نيهاربلا عاونأ عيمج ىلع هلامتشا : هزاجعإ هوجو نم نوثالثلا هجولا

 . هيف لاثمألا برض :هزاجعإ هوجو نم نوثالثلاو يداحلا هجولا

 ءاجرلل ةعماجلا تايآلا نم هيف ام :هزاجعإ هوجو نم نوثالثلاو ىناثلا هجولا

 مترو

 .اهيف لقعلا ريحي ةمهبم تايآ دورو : هزاجعإ هوجو نم نوثالثلاو ثلاثلا هجولا

 ءايشألا ءامسأ ىلع هؤاوتحا :هزاجعإ هوجو نم نوثالثلاو عبارلا هجولا

 لابجلاو دالبلاو لئابقلا ءامسأو «باقلألاو ىنكلاو ةكتالملاو

 | .بكاوكلاو

 . '"”ةكرتشملا هظافلأ :هزاجعإ هوجو نم نوئالثلاو سماخلا هجولا

 )١( ءنيدلا سمش دمحأ هححص «نآرقلا زاجعإ ىف نارقألا كرتعم :رظنا )41١/١” 
  44.ماو44 مها «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا تتكلا راد

 ا

 هل
 ل



 يف نآرقلا مولع ثحابم لك لخدأ دق هدجن هوجولا هذه يف لمأتلا ىدلو
 .ًازجعم نآرقلا يف ءيش لك ربتعاو ءزاجعإلا

 ىضر- انؤاملع درفأ دقو» :لاقف ءاهل رصح ال زاجعإلا هوجو نأ ركذ :ًاثلاث

 : مهنم «اريثك هزاجعإ هوجو يف اوضاخو .نآرقلا زاجعإ فينصتب - مهنع هلل
 وبأ يضاقلاو «ةقارس نباو «يزارلا مامإلاو «يناكلمزلاو «ينامرلاو .يباطخلا

 ةياهن ال هنأ باوصلاو «نينامث ىلإ هزاجعإ هوجو مهضعب ىهنأو «ينالقابلا ركب
 كردي نآرقلا زاجعإ نأ ملعا) :حاتفملا يف يكاكسلا لاق امك هزاجعإ هوجول

 امكو .ةحالملاكو ءاهفصو نكمي الو كردت نزولا ةماقتساك .هفصو نكمي الو

 رطفلا يوذ ريغل هليصحت كردي الو .توصلا اذهل ضراعلا مغنلا بيط كردي
 . )«(امهيف نيرمتلاو «نايبلاو يناعملا يملع ناقتإب الإ «ةميلسلا

 يتلا هوجولا ضعب نأو «هلبق ليق ام عمجي هنأ ىلإ يطويسلا ريشي :ًاعبار
 ليصحت نع قلخلا زجع تملع اذإف» :لوقي .زاجعإلا يف لخدت ال دق اهركذ
 نإف «قبس نم ىلع ًالفطت اهضعب ركذن انكل ؟اهركذ ةدئاف امف .هزاجعإ هوجو

 ءانيأ ميرك راد نإ كرمعل «مهناسرف نم دعأ الو .مهناديم يف لوجأ ال نمم تنك
 نإو ؟نيمحارلا محرأو نيمركلا مركأب فيكف «هيلع لفطت نم لمحتت ايندلا

 ضعب ىلع عالطالل اهتركذ امنإف «هزاجعإ نع دعت ال هجوألا ضعب تناك
 كاخأ سنت الف ةوالح هل تدجو نإف .كسفن جهتبتو «كردص هل جلئيف «هيناعم
 كردي ىتح ةوقو عمس قلخب هتمارك راد يف هناحبس هيلع لضفتي نأ ةوعدب قيرغلا
 . "”(ميدقلا همالك هب

 هروسو هتايآ ةبسانم) :هزاجعإ هوجو نم عبارلا هجولا دنع لوقي :ًاسماخ

 ةمظتنم «ىناعملا ةقستم ةدحاولا ةملكلا نوكت ىتح «ضعبب اهضعب طابتراو

 ةمالعلا مهنم «ةريثك فيلاوت اهرارسأ يف انؤاملع فلأ دقو .ىنابملا
 بيترت ةبسانم يف ناهربلا) :هامس باتك يف نايح يبأ خيش ريبزلا نب رفعج وبأ

 . فرصتب هلقني انه يطويسلاو .مدقت دق يكاكسلا مالكو )8/1١(« .قباسلا ردصملا )١(

 )١١/1١(. .قباسلا ردصملا (؟)

 رسما

0 
 لمه كبأ

 دولاب كانغ ازغ



 باتك يف 2”يعاقبلا نيدلا ناهرب خيشلا :رصعلا لهأ نمو . (نآرقلا روس
 رارسأ يف هتفنص يذلا يباتكو « (روسلاو يآلا بسانت يف رردلا مظن) :هامس

 نم ًابترم .هنمضت ام عم «تايآلاو روسلا ةبسانمل عماج «كلذب لفاك ليزنتلا
 روسلا تابسانم هنم تصخل دقو «ةغالبلا بيلاسأو ءزاجعإلا هوجو عيمج

 ملعو «(روسلا بسانت يف رردلا قسانت) :هتيمس .فيطل ءزج يف ةصاخ

 رخف مامإلا هنم رثكأ نممو «هتقدل هب نيرسفملا ءانتعا لق فيرش ملع ةبسانملا

 .(طباورلاو تابيترتلا يف ةعدوم نآرقلا فئاطل رثكأ) :هريسفت يف لاقو «نيدلا

 يف ملعلا ريثك ناكو «يروباسينلا ركب وبأ خيشلا ملعلا اذه ىلإ قبس نم لوأو
 هذه تلعجج مل :ةيالا هيلع تئرق اذإ يسركلا ىلع لوقي ناكو «بدألاو ةعيرشلا

 ؟ةروسلا هذه بنج ىلإ ةروسلا هذه لعج ىف ةمكحلا امو ؟هذه بنج ىلإ ةيآلا

 , 11 ةهتتاسلاب مهملع منعت هدادني ءانتط لع يروي اكو

 يفف ؛هتابعشتو هاياوز ةفاك نم عوضوملا يفوتسي  هجهنم يف  يطويسلاو
 نيب رهاظلا طابترالاو ءاهتدئافو «ةغللا يف ةبسانملا نع ملكت عوضولا اذه

 نذؤت يتلا ةيونعملا نئارقلاو ؛همدعو ,فطعلاو «طابترالا مدع ةلاحو «لمجلا
 نسح دارطتسالا نم برقيو «ءدارطتسالاو ةداضملاو ريظنلا :لثم ءطبرلاب

 هيلع درو .فلكتلا نم هيف امل مناغ نب ءالعلا وبأ هركنأ دقو «صلختلا

 ريحي ام ةبيجعلا تاصلختلا نم هيفف «لاق امك سيلو» :لاقو «ىطويسلا

 ملع يف ةدعاق ركذو .دارطتسالاو صلختلا نيب قرفلا ركذو نوفل

 نيب تابسانملا نع ملكتو ءاهتبسانم تلكشأ يتلا تايالل ضرعو «تابسانملا

 «ميكح نع رداص يفيقوت نآرقلا يف روسلا بيترت نأ دكؤت ًابابسأ ركذو ءروسلا
 يف ًائيش رداغي الأ داكيو ءروسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا نع ملكتو

 ناهرب «نسحلا وبأ «يعاقبلا رطب يبأ نب يلع نب طابرلا نسح نب رمع نب ميهاربإ وه )١(
 2 سدقملا تيب ىلإ لحرو .«قشمد نكس , عاقبلا نم هلصأ «بيدأ «خرؤم «نيدلا

 «مالعألا رظنا .(م15408 ١5١5 - ه488  م9١) «2قشمدب يفوتو «ةرهاقلاو

65/1). 

 .(44 )١/”4  «نيدلا سمش دمحأ هححص ءنآرقلا زاجعإ يف نارقألا كرتعم (؟)

 )١//49(. «قباسلا ردصملا (9)

 انجلو

 رهف
 هيلاري لسازع



 يفو لب « (نارقألا كرتعم) هباتك مومع يف هجهنم وه اذهو ؛هركذ الإ عوضوملا

 ضعب يف هيأرب يلديو «لوقنلا رثكيو «ةلثمألا برض رثكي وهو ءهبتك مظعم
 قيقحتلاو بيذهتلا عم ,فلسلا ثارتل ةعماج ةسردم قحب هلعجي امم «نايحألا
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 .ًانايحأ ةفاضإلاو

 عونلا اذه نم» :لاق «ةريثك ةلثمأ ةبسانملا عوضومل يطويسلا برض دقو

 بسانت يف علاطملا دصارم) :هتيمس ًافيطل ًاءزج هيف تدرفأ دقو ءروسلا ةبسانم

 «هترصنو ىسوم رمأب تئدب فيك صصقلا ةروس ىلإ رظناو «(علاطملاو عطاقملا

 ءهنطو نم هجورخو 2117 :صصقلا] 4 َنيِمِرَجْسلْل اًيهَط تّركأ َنَلَف # -

 نم هجارخإ نع هتيلستو «نيرفاكلل ًاريهظ نوكي الأب - ِيلَو - يبنلا رمأب تمتخ
 :صصقلا] قلل هور َنِإ # : ةروسلا لوأ يف هلوقل 0

 َمَدقَأ دف :نونمؤملا ةروس ةحتاف هللا لعج دقو) :يرشخمزلا لاق .[
 #4 َنورْفَ خفي ال مَنِإ :اهتمتاخ يف دروأو «[١1:نونمؤملا] © روثمؤملا

 ىف ىنامركلا ركذو . ©0(ةمتاخلاو ةحتافلا نيب ناتشف 1١١1[1. :نونمؤملا]

 َِوُم نإ 8 :هلوقب اهمتخو ءركذلاب أدب : ص ةروس يف :لاقو ءهلثم بئاجعلا
 َكْيَم معيب َتنأ آم :هلوقب اهأدب (ن) ةروس يفو .[47 :ّنص] 4 َنَِحَل كد

 عمم

 , 70م : ملقلا] 4 ونجل هَنإ نولوقيو #9 : :هلوقباه خو .[؟ : ملقلا] # ِنوَُجَسِب

 حاتتفا لوح نآرقلا زاجعإ هوجو نم سماخلا هجولا يف ثدحت : ًاسداس
 نسحأ نم وهو» :روسلا حاتتفا يف ةينآرقلا ةغالبلا نع لاقف ءاهمتاوخو روسلا

 «عمسلا عرقي ام لوأ هنأل «مالكلا لوأ يف قنأتي نأ وهو «نيينايبلا دنع ةغالبلا

 يف ناك نإو «هنع ضرعأ الإو ءهاعوو مالكلا لبق عمسلا لبق ًاررحم ناك نإف
 ..هسلسأو هلزجأو ءهقرأو ظفللا بذعأب هيف ىتؤُي نأ ىغبنيف «ءنسحلا ةياهن

 ميدفتلاو ديقعتلا نم هالخأو «.هحضوأو ىنعم هحصأو ءاكبسو ًامظن هنسحأو

 ىلع روسلا عيمج حتاوف تتأ دقو :اولاق . بساني ال يذلا وأ «سبلّملا ريخأتلاو

 .[فرصتب] .( ءدمحأ نيسح ىفطصم هححص «فاشكلا ريسفت قلل

 .(05 )51١/1١- ءنيدلا سمش دمحأ هححص .نآرقلا زاجعإ يف نارقألا كرتعم (؟)
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 سَ



 و ءاجهلاو «ءادنلا فورحو .تاديمحتلاك اهلمكأو هوجولا نسحأ
 , 23202(كلذ

 نآرقلا حاتتفا رس ىلإو «ليمجلا حاتتفالا نم صاخ عون ىلإ راشأو
 «لالهتسالا ةعارب : ىمسي .هنم صخأ عون نسحلا عونلا نمو» :لاقف «ةحتافلاب

 ام ىلإ ريشيو «هيف ملكتملا لاحلا بساني ام ىلع مالكلا لوأ لمتشي نأ وهو

 علطم يه يتلا «ةحتافلا ةروس كلذ يف ىنسألا ملّعلاو ءهلجأل مالكلا قبس

 ىلع ةحتافلا يف هبنف اهيف حتتفا هنأل ء.هدصاقم عيمج ىلع ةلمتشم اهنإف «نآرقلا

 هيلع تلمتشا ام عم «لالهتسالا ةعارب يف ةياغلا وه اذهو «نآرقلا دصاقم عيمج

 . "”«ةغالبلا عاونأو «ةنسحتسملا عطاقملاو «ةنسحلا ظافلألا نم

 لثم روسلا متاوخو» :لاقف «ةينآرقلا روسلا يف ةمتاخلا نسح نع ثدحتو
 عماسلا ناذيإ عم «ةعيدبلا يناعملل ةنمضتم تءاج اذهلف «نسحلا يف حتاوفلا

 نين اهنألا هدعب ركذي ام. ىلإ قّوشت:سونتلل ةعم: يقي ال: نحس :«مالكلا ءاهتنأب
 ريغ ىلإ ءديعوو دعوو «ظعاومو ليلهتو ديمحتو .ضئارفو ءاياصوو «ةيعدأ
 ناميإلا ىلعألا بولطملا ذإ «ةحت 6 ةحتافلا ةمتاخ يف بولطملا ةلمج ليصفتك «كلذ

 :هلوقب كلذ ةلمج لصفف ةل0 ل راقلا يعمل يس ل رمل

 قلطأ كلذلو ء«نونمؤملا دارملاو . [7 :ةحتافلا] 4 َمِهَنلَع تمص تذل 2

 دقف ناميإلا ة ةمعنب هيلع هللا معنأ نم نأل .ماعنإ لك لوانتيل .هديقي ملو ماعنولا

 رع رت يدعوا هولا عدس لا «ةمعن لكب هيلع معنأ

 لا وعيت مهنأ نعي : ةحتافلا] 4 اصلا الو ْمهبلَع ب كويفنلا |
 نيببستملا لالضلاو هنا يضع نم انطانلا قير داناميإلا مح ىكر - ةفلطملا

 : 00(هذودح يدعتو هيصاعم نع

 نذآ ام حضوأ نموا :لاقف .ءددصلا اذه ده ىف ةلثمألا نم ددع نيلإ راشأو
0 

 | ةمتاخ اهلثمو . [0؟ :ميهاربإ] ةيآلا # س تاو ا

 )١( «قباسلا ردصملا )١/08(.

 )0( «قباسلا ردصملا )١/08(.

 )0( «قباسلا ردصملا )١/094-28248(.

558 

 لعسَسي



 :رجحلا] 4 ركل كي ضار و :رجحلا ةمتاخ كلذكو .فاقحألا

 فيك ةلزلزلا ةروس ىلإ رظناو .ةعاربلا ةياغ يف وهو «توملاب رسفم وهو « 9
 * دف اريح ورد لامتم لمعي نمه 9 ”هلوقي تمنخو  ةقايقلا .كاوخأب كنف

 موي اوُعَتَأَو # :هلوق يهو «تلزن ةيآ رخآ ةعارب ىلإ رظناو .٠ [7 :ةلزلزلا] . ةيآلا

 ةمزلتسملا ةيرخآلاب راعشإلا نم هيف امو 781١[« :ةرقبلا] 4 وأ َّلِإ طف رم ش

 لاق امك ةافولاب راعشإلا اهيف ءرصنلا ةروس يهو «تلزن ةروس رخآ اذكو «ةافولل
 ةمالع كلذف ١[ :رصنلا] حت : هلو هَساَرَضءَجاَدِإٍ :هل لاق هنأك « سابع نبا

 هقفاوو « [7 :رصنلا] #4 اباد ناك ٌمَّنِإ نكسر ويعم ت» « كلجأ

 ا لل وم

 مولع يف ناقتإلا) :هباتك يف ًاضيأ زاجعإلا نع ثدحت هنأ امك :ًاعباس
 «ةقدو ةيجهنم رثكأو «لوألا هباتك نم ًارصتخم ناقتإلا يف همالك ناكو « (نآرقلا

 يف ءارآلا ةصالخ ركذو (نارقألا كرتعم) هباتك يف هركذ ام صخل ثيح

 نم رج د اجعألا اكيعيمف ةارقلا راع و انآرقلا :مولطت نيب لثحو: ناجفالا
 . "”سكعلا سيلو «نآرقلا مولع ثحابم

 - مالسلاو ةالصلا هيلع  انيبن ةزجعم نيب قرفيو .ةزجعملا فرعي ةيادبلا يف

 ةينآرقلا ةزجعملا زيمت ًاحضوم «مالسلا مهيلع نيلسرملا نم هقبس نم تازجعمو
 نورقم ةداعلل قراخ رمأ ةزجعملا نأ ملعا» :لوقي ءاهاوس امع اهدارفناو

 ينب تازجعم رثكأو «ةيلقع امإو ةيسح امإ يهو «ةضراعملا نع ملاس يدحتلاب
 ةيلقع ةمألا هذه تازجعم رثكأو «مهتريصب ةلقو مهتدالبل ةيسح تناك ليئارسإ

 تاحفص ىلع ةيقاب تناك امل ةعيرشلا هذه نألو «مهماهفأ لامكو مهئاكذ ةنطفل

 امك رئاصبلا ووذ اهاريل ةرهابلا ةيلقعلا ةزجعملاب تصخ ؛«ةمايقلا موي ىلإ رهدلا
 امنإو «رشبلا هيلع نمآ هلثم ام يطعأ الإ يبن ءايبنألا نم ام» : - ٍةِلَي - يبنلا لاق

 هجرخأ «ًاعبات مهرثكأ نوكأ نا : يلإ هللا هاحوأ ًايحو هتيتوأ يذلا ناك

 )١( «قباسلا ردصملا )١/097(.

 «نآرقلا مولع يف ناقتإلا :رظنا (؟) )١58/5  15١(.

 صح

 سَ



 .مهراصعأ ضارقناب تضرقنا ءايبنألا تازجعم نإ :هانعم نإ ليق ."'"يراخبلا

 هقرخو «ةمايقلا موي ىلع ةرمتسم نارقلا ةزجعمو ءاهرضح نم الإ اهدهاشي ملف

 الإ راصعألا نم رصع رمي الف «تابيغملاب هرابخإو هتغالبو هبولسأ يف ةداعلا
 :ليقو .هاوعد ةحص ىلع لدي نوكيس هنأ ربخأ امم ءىش هيف رهظيو

 ةناك و انهالاب اسف يرعب تناك نم اجا ةكيفاولا تا ردهتالا نأ عدلا
 هعبتي نم نوكيف ءةريصبلاب دهاشت نآرقلا تازجعمو «ىسوم اصعو حلاص

 يذلاو «.هدهاشم ضارقناب ضرقني سأرلا نيعب دهاشي يذلا نأل ءرثكأ اهلجأل
 حتف يف لاق .ًارمتسم لوألا دعب ءاج نم لك هدهاشي قاب لقعلا نيعب دهاشي

 هضعب يفاني ال امهلصحم نإف ءدحاو مالك يف نيلوقلا مظن نكميو :يرابلا
 0ع

 ةلدألا درسيو «نآرقلا ةضراعم .نع برعلا زجع نع يطويسلا ثدحتيو

 ضاخ دقو» :لوقيف «زاجعإلا هجو نع هيف ثحبي لصف ىلإ لقتني مث «كلذل

 نأ اومعز نمع ثيدحلاب ًائدتبم 2 2ءيسمو نسحم نيبف أر يثك سانلا هيف

 نكمي الام نأل» هدريو «تاذلا ةفص وه يذلا ميدقلا مالكلاب عقو يدحتلا
 لادلاب عقو هنأ :روهمجلا هلاق ام باوصلاو «هب يدحتلا روصتي ال هيلع فوقولا

 فرص هللا نأ يأ :ةفرصلاب هزاجعإ نأ ماظنلا معز مث ءظافلألا وهو ميدقلا ىلع

 رمأ مهقاع نكل مهل ًارودقم ناكو مهلوقع بلسو «هتضراعم نع برعلا

 ِتَعَمَتبأ ِنَْل لق :ليلدب دساف لوق اذهو .تازجعملا رئاسك راصف يجراخ

 « مهتردق ءاقب عم مهزجع ىلع لدي هنإف 214 :ءارسإلا] .ةيآلا * نِجْلاَو سضالا

 «ىتوملا عامتجا ةلزنم هتلزنمل .مهعامتجال ةدئاف قبت مل ةردقلا اوبلس ولو

 . "”«هركذب لفتحي امم ىتوملا زجع سيلو

 «يراخبلا حيحص :رظنا ؛(ةمايقلا موي ًاعبات مهرثكأ) )١400/5(: يراخبلا حيحص يف )١(

 «ةثلاثلا ةعبطلا .«توريب «ةماميلاو «ريثك نبا راد ءاغبلا بيد ىفطصم .د قيقحت

 حيباصملا ةاكشم :رظنا «ةريره يبأ نع هيلع قفتم ثيدحلاو .ما1947 مه

 .(019/55) ثيدحلا ١1701( /) ىنايلألا قيقحتب «يزيربتلل

 .(144- )١48/7 «نآرقلا مولع يف ناقتإلا (؟)
 .(7/5١81١؟5) «قباسلا ردصملا (9)

 ضخ

 سَ



 يضاقلا يأر ىلإ لصي نأ ىلإ .زاجعإلا يف ء ءاملعلا لاوقأ يطويسلا درسيو
 :هوجو ةعبرأ يف اهطبضو «ةريثك زاجعإلا هوجو نأ ىري يذلا ءضايع

 هتغالبو هزاجيإ هوجوو «هتحاصفو هملك مائتلاو «هفيلأت نسح : اهلوأ
 .نأشلا اذه بابرأو مالكلا ناسرف مه نيذلا برعلا ةداع ةقراخلا

 بيلاسأل فلاخملا بيرغلا بولسألاو «بيجعلا همظن ةروص :يناثلاو
 1 .برعلا

 امك دجوف نكي مل امو «تابيغملاب رابخإلا نم هيلع ىوطنا ام :ثلاثلاو
 5 .درو

| 

 عئارشلاو «ةدئابلا ممألاو ةفلاسلا نورقلا رابخأ نم هب أبنأ ام :عبارلاو
 باتكلا لهأ رابحأ نم ذفلا الإ هنم ةدحاولا ةصقلا ملعي ال ناك امم ؟ ةرئادلا
 . "كلذ ملعت يف هرمع عطق يذلا

 رودت يهو ءزاجعإلا يف ةلص تاذ رومأ لوح تاهيبنت ةعست دروي كلذ دعب

 ؟ةرورض نآرقلا زاجعإ ملعي لهو «نآرقلا نم زجعملا ردق : يتآلا ةشقانم لوح
 بتارم ىلعأ يف هنأ ىلع مهقافتا دعب ةحاصفلا بتارم يف نآرقلا توافتو
 مالكلا نم نوزوملا نأ عم نوزوملا رعشلا نع نآرقلا هيزنت ةمكحو «ةغالبلا
 فالتخالا يفنو ؟طقف سنإلل مأ نجلاو سنإلل يدحتلاو «هريغ ةبتر قوف هتبتر
 ثيدحلا نسحأ نآرقلاو ؟زجعم ليجنإلاو ةاروتلا يف هللا مالك لهو «نآرقلا نع
 يدحتلاو .حلمألاو حيلملاو حصفألاو حيصفلا ىلع ًالمتشم ناك نإو هحصفأو
 .اهلاوط لثم روسلا راصق يف مئاق

 ةغالبلاب ةلص تاذ تاعوضوم ةلمج نع ثيدحلا ناقتإلا يف لوانتي :ًانماث
 هيدا نيردبل. ناهعالا مم تحت اهسردي. نا ..نود ناجعإلاو' ةينارقلا
 رصحلاو «ضيرعتلاو ةيانكلا نيب .قرفلاو ضيرعتلاو ةيانكلاو ةراعتسالاو
 ءنآرقلا عئادبو ءءاشنإلاو ربخلاو ؛بانطإلاو زاجيإلاو .صاصتخالاو
 تابسانمو «تايآلا ةبسانهمو ءاهمتاوخو ء.روسلا حتاوفو «يآلا لصاوفو

 )١( .قباسلا ردصملا )١05-51667/5(.
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 لدجو ءنآرقلا ماسقأو «نآرقلا لاثمأو «نآرقلا نم ةطبنتسملا مولعلاو «تايآلا

 دق ةدام هلك اذه ىف نمضي ىطويسلاو «2'”كلذ ريغو نآرقلا تادرفمو «نآرقلا

 فرصت عم نكلو «ناقتإلا لبق هفلأ دق ناكو (نارقألا كرتعم) :هباتك يف اهركذ
 .ناصقن وأ ةدايز نم رمألا ولخي الو «ًانايحأ ةرابعلا يف

 هدعب تأي ملو «زاجعإلاو ةغالبلا مولع يف نيرخأتملا ةدمع يطويسلاو

 «ثيدحلا رصعلا ةيادب ىلإ مولعلا هذه يف ًاربتعم ًائيش فاضأ نم  ملعن اميف-

 .نيدلا موي هتبوثم لزجأو «ىلاعت هللا همحرف

 الال ال

 )١( قباسلا ردصملا « )558/5(.

 فغر

 يلب سنع <"



 :سماخلا ثحبملا
 زاجعإلاو ةغالبلا يف مالعأل ةفلتخم دوهج

 ريسفتلاو ةغالبلا يف ةيملعلا يزارلا دوهج :الوأ

 وهو « (زاجعإلا ةيارد يف زاجيإلا ةياهن) هباتك ''”يزارلا نيدلا رخف بتك- ١
 لئالدو ةغالبلا رارسأ :يهاقلا دبع خيشلا يباتك هيف صخل ةغالبلا يف باتك
 تطقتلا ؛ نيباتكلا نيذه ةعلاطمل هللا ينقفو املو» :هتمدقم يف لوقي .زاجعإلا

 «بيذهتلا عم بيترتلا تيعارو ءامهدئارف دصاقمو ءامهدئاوف دقاعم امهنم

 تاميسقتلاب باب لك يف تالامجإلا دباوأ تطبضو ءريرقتلا عم ريرحتلاو
 نع بانتجالا عم «ةيلقعلا طباوضلا يف ملكلا تاقرفتم تعمجو «ةينيقيلا
 . '”(لخملا راصتخالا نع زارتحالاو «لمملا بانطإلا

 نأو ءزجعم نآرقلا نأ يف :لوألا لصفلا) :ناونعب هيف ثحبم لوأ ءاجو - ١
 نآرقلا نوك ىلع ليلدلا» :قباسلا ناونعلا تحت لوقيو «(هتحاصف يف زاجعإلا
 ناكل اهنع مهزجع الولو ءاهب اوتأي ملو «هتضراعم ىلإ اودحت برعلا نأ ًازجعم

 ةختو امآو: توملا دراوم اومحتقيو «ةنسألا ابشل اوضرعتيو ءاهوكرتي نأ ًالاحم

 : بهاذم ةعبرأ هيف سانللف ًازجعم هنوك

 وه لب «ةوبنلا ىلع ةجح نوكيل نآرقلا لزنأ ام ىلاعت هللا :ماظنلا لاق »

 لوقعملا يف هنامز دحوأ ءرسفملا مامإلا هللا دبع وبأ يركبلا يميتلا رمع نب دمحم )١(
 - ه484) «يرلا بيطخ نبا :هل لاقيو ءبسنلا يشرق وهو «لئاوألا مولعو لوقنملاو
 ا «مالعألا :رظنا .(م٠11 1١١6١6 - ها'كآك

 دمحم روتكدلاو ؛يئارماسلا ميهاربإ روتكدلا قيقحت ءزاجعإلا ةيارد يف زاجيإلا ةياهن (9)

 .ما6 «ندرألا «نامع ءعيزوتلاو رشنلل ركفلا راد «.(58) ص «يلع وبأ تاكرب
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 العليي



 مل امنإ برعلاو «مارحلاو لالحلا نم ماكحألا نايبل ةلزنملا بتكلا رئاسك

 .هب مهمولع بلسو «كلذ نع مهفرص ىلاعت هللا نأل هوضراعي

 : ةثالث هوجو نم كلذ داسف ىلع لديو

 نأ دعب اهنع مهزجعأ هللا نأل ناك ول «ةضراعملا نع برعلا زجع نأ :لوألا

 نأ بجي ناك لب «نآرقلا ةحاصفل نيمظعتسم اوناك امل ؛ اهيلع نيرداق اوناك

 ول ًايبن نأ امك « مهل هيلع ًارودقم ناك نأ دعب مهيلع كلذ رذعت نم مهبجعت نوكي
 ًارذعتم كلذ نوكيو ةعاسلا هذه يسأر ىلع يدي عضأ نأ يتزجعم :لاق

 ىلع هدي هعضو نم موقلا بجعت نكي مل ءمعز امك رمألا نوكيو ؛مكيلع
 ناك برعلا بجعت نأ ةرورضلاب انملع املو «مهيلع كلذ رذعت نم لب ءهسأر

 . ماظنلا هلاق ام لطب ءاهسفن نآرقلا ةحاصف نم

 ةحاصفل يدحتلا لبق ةحاصفلا يف ًابراقم مهمالك ناك ول هنأ وهو : يناثلا

 يدحتلا دعب مهمالك نيب قرفلا ناكلو «كلذب هوضراعي نأ بجول ؛ نآرقلا

 «نارقلا نيبو هلبق مهمالكو يدحتلا دعب مهمالك نيب قرفلاك «هلبق مهمالكو
 . كلذ لطب كلذك نكي ملاملو

 «لقعلا لاوز ىلع لدي ةريسي ةدم يف ةمولعملا غيصلا نايسن نأ :ثلاثلا

 . ماظنلا هلاق ام لطبف «يدحتلا دعب مهلوقع تلاز ام برعلا نأ مولعمو

 رعشلا بولسأل فلاخم هبولسأ نأ يف زاجعإلا لعج نم سانلا نمو «

 وهو «نونمؤيو نوملعي : لثم .تايآلا عطاقم يف اميس ال «لئاسرلاو بطخلاو

 رعشلا بولسأب ءادتبالا ناكل ءازجعم بولسألاب ءادتبالا ناك ول :لوألا

 . هلثمب نايتإلا نم ريغلا عنمي ال بولسأب ءادتبالا نأ : يناثلا

 كانيطعأ انإ) :يف ةقامحلا نم «ةمليسم هاطاعت يذلا نأ مزلي :ثلاثلا

 ىلعأ ىف .(ًانحط تانحاطلاو) :كلذكو .(رهاجو كبرل لصف ءرهامجلا

 . ةحاصفلا بتارم
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 لمه كابا و
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 :ةرقبلا] © هوَيَح صاَصِقْلا يف ْمُكَلَو ا :ىلاعت هلوق نيب انلضاف امل هنأ :عبارلا
 نزولا ببسب ةلضافملا نكت مل .لتقلل ىفنأ لتقلا :مهلوق نيبو ءلا[لاله

 :ةايضنلا تروي امن دعو ابنا در اهنع الا“ .
 هيلع نأو «ةوالحل هل نأب «نآرقلا برعلا ضعب فصو نأ وهو :سماخلا

 . بولسألاب قيلي ال «ةوالطل

 ًاضيأ وهو «ضقانتو فالتخا هيف سيل هنأ يف زاجعإلا لعج نم مهنمو »
 يف دجوي دقو «ةروسلاب عقو دقف ءهلك نآرقلاب عقو امك يدحتلا نأل «لطاب

 . ضقانتو فالتخا هيف نوكي الو «رثوكلا ةروس رادقم هرادقم ام مهبطخ 3

 نأل لطاب وهو «بويغلا ىلع هلامتشا ىلع زاجعإلا هجو رصق نم مهنمو ©
 .ةروس لك يف دجوي مل بويغلا نع رابخإلاو «ةروس لكب عقو دق يدحتلا
 هب يدحتلا حصي ىتح لوقعم رمأ نم دب الو .بهاذملا هذه تلطب املو

 نأ انملع ءةحاصفلا ىوس زاجعإلا يف لوقعم هجو قبي ملو ءهنع ريغلا زجعيو
 0 لا وها دمع نارعلا نوك يف هجولا

 ىرخأو «ةددعتم ةيدقنو ةيغالب لئاسم يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا يفو -"
 «ميركلا نآرقلا تايآل هحرش لالخ لئاسملا كلتل ضرع دقو «زاجعإلاب قلعتت

 اوُمَِحع دلو مُهعَتَي اَلَو مهري اس نوَعتبَوال : ىلاعت هلوق ىلع هقيلعت يفف
 لوانت «لئاسم هيف ركذ « 11٠١١ :ةرقبلا] 4 ْقَلَع نِم َةَرِخَآْلا ىف ُوَل ام ُهيَسأ ِنَمَ
 ليبس ىلع ءارشلا ظفل ركذ امنإ :ىلوألا ةلأسملا» :لاق «ةراعتسالا اهلالخ
 ىلع اولبقأو مهروهظ ءارو هللا باتك اوذبن امل مهنأ :اهدحأ .هوجول ةراعتسالا
 : اهيناثو . هللا باتكب رحسلا كلذ اورتشا دق مهنأكف «نيطايشلا ولتت امب كسمتلا
 ىلإ زارتحالا كلذب لصيل هنع زارتحالا رحسلا ميلعتب ادصق امنإ نيكلملا نأ
 .ايندلا عفانم ةرخآلا عفانمب ىرتشا هنأكف ؛ رحسلا لمعتسا املف «ةرخآلا عفانم
 كلذ نم نكمتيل ةقشملا لمحت امنإ هنأ انملع ؛ رحسلا لمعتسا امل هنأ اهئلاثو

 .(5"7 0””  ص «قباسلا ردصملا ()

 لن

 سَ



 كلذ ىلع هتردق اهلمحت ىتلا نحملاب ىرتشا هنأكف .«لامعتسالا

 , ؟90لامعتسالا

 يف ةريبك دوهج نم هلذب امل ءاهتاذب ةمئاق ةيملع ةسردم يزارلا لكشي اذكه

 .ةغالبلاو ريسفتلا اهتلمج نم مولعلا ىتش

 الالال

 )١( ءريبكلا ريسفتلا )/ »2356١«ءىلولا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؟١57ه/
 مآ

 انفي

0 



 يرصملا عبصإلا يبأ نبا دوهج :ايناث

 فلأ دقف «زاجغإلاو ةغالبلا ناديم يف ةنسح دوهج 2'”عبصإلا يبأ نبال - ١

 ةمدخ ضرغب (نارقلا زاجعإ نايبو رثنلاو رعشلا ةعانص يف ريبحتلا ريرحت) :هباتك
 نم ءاج ام نايبل (نآرقلا عيدب) باتك يف هرصتخا مث ءزاجعإلاو ةغالبلا يملع
 دقو» :فرش ينفح روتكدلا لوقي هنعو «ميكحلا ركذلا تايآ يف ةيعيدبلا ناولألا

 ةروصقم ريغ ةيغالبلا عاونألا نأ ىلع للديل ؛ باجعلا بجعلاب فلؤملا هيف ىتأ
 . "”«ًاضيأ نآرقلا يف ةدوجوم يه لب .باتكلا رثنو ؛ءارعشلا رعش ىلع

 نم هارتعا ام مث «عيدبلا ملع سيسأت (ريبحتلا ريرحت) هباتك يف ركذي - "

 تهتنا دق عيدبلاب تتعن يتلا مالكلا نساحم باقلأ تيأر ينإف» :لوقيف «روطت

 ةمادقو «هعيدب يف زتعملا نبا اهيلإ راشأ ام هلوصأف «عورفو لوصأ هنم ددع ىلإ

 .”(«كلذ فيلأتب ينع نم لوأ امهنأل ءهدقن يف

 سانلا نإ مث «ًآباب نيثالث ةمادقو زتعملا نبا دنع لوصألا عومجم نأ ركذو
 اوطبنتساو «ىتش بيكارت اهنم اوبكرو «ىرخأ ًاباوبأ عيمجلا نم اوعرف» دق

 دق زتعملا نبا اوأرو «دئاوفلا ترثك ىتح ءرعشلاو مالكلا نم ءارقتسالاب اهريغ

 «يرصملا مث يدادغبلا «يناودعلا عبصإلا يبأ نب رفاظ نب دحاولا دبع نب ميظعلا دبع )١(

 - ه5014 -0906) ,ةنسح فيناصت هل ءرصمب هتافوو هدلوم «بدألاب ءاملعلا نم «رعاش

 .070/4) «مالعألا :رظنا .(م1155---54

 ينفح روتكدلا قيقحت ءنآرقلا زاجعإ نايبو رثنلاو رعشلا ةعانص يف ريبحتلا ريرحت ()

 .ةرهاقلا «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا «ء[قيقحتلا ةمدقم] (20)ص «.فرش
 اها

 .(88)ص «قباسلا ردصملا ()

 مكمل

 هل
 ولاربلسازغ



 امهل عماج وهو . .(عيدبلا) : هباتك ىمسف ؛ نين اديكلا مدنا ىلع عيدتلا هسا ة جلع

 . "”(فينصتلل لوألا عرتخملا هنأل «هب اودتقاف عم

 دقلو» :لوقي ءاهركذ نأشلا اذه ىف ًاباتك نيعبرأ ىلع وه فقو هنأ ركذ -*
 وأ ملعلا اذه امو ءهب درفنم وه ام اهنم ءباتك نيعبرأ ىلع ملعلا اذه نم تفقو
 «ةرضاحملا ةيلحو ءزتعملا نبا عيدبو «ةمادق يدقنك .هضعب يف لخاد هضعب
 نم دجأ ملف ةيلحلا يف يمتاحلا هركذ يذلا (لطاعلاو يلاحلا) نع تفشكو

 «يركسعلل نيتعانصلاكو «هعيدب يف ذقنم نيا ىوس هيلع هفوقوب فرتعي
 اهب درب علا ئدمألا ربك نبا ةلاتمرو هل ةمادق ذقن فيلو «قيشر نبال ةدمعلاو
 «ينامرلل زاجعإلا يف تكتلاو «يدادغبلا قفوملل ةمالظلا فشكو «ةمادق ىلع
 ليزنتلا ةردو «يليهسلل مالعإلاو فيرعتلاو «هل ريسفتلا يف ريبكلا عماجلاو

 «يرشخمزلل فاشكلاو «ينالقابلل نآرقلا زاجعإو «بيطخلل ليوأتلا ةرغو '
 نآرقلا مظنو «هل ةغالبلا رارسأو «زاجعإلا لئالدب ىمسملا يناجرجلا زاجعإو
 يتلا يلوصلا ةلاسرو «بيطخلا نبا زاجعإو .هل نييبتلاو نايبلاو «ظحاجلل
 «حلفأ نبا ةلاسرو «مامت يبأ رابخأ يف هتلاسرو «ساون يبأ رعش ىلع اهمدق

 زجعمو «ديلولا ثبعو «بيبح ىركذ :يهو «ةثالثلا ءالعلا يبأ حورشو
 «يناجرجلل ةطاسولاو .«يدمالل ةنزاوملاو ءعيكو نبال فصنملاو ءدمحأ

 حرشو «يضرلا هيخأآل زاجملاو هل ةفرصلا باتكو «ىضترملل رردلاو ررغلاو
 عيدب نم هرخآ يف هصخل امو - هللا همحر - ضايع يضاقلل عرز مأ ثيدح

 .برغملا رابخأ يف بهسملا بحاص ةلمهم ءارب يراجحلل ةقيدحلاو «ثيدحلا
 ريثألا نبال رئاسلا لثملاو «يجافخلا نانس نبال ةحاصفلا رسو «يزيربتلا عيدبو
 عيدبو «يبادجألا قاحسإ يبأ عيدبو «دابع نب بحاصلل عانقإلاو «يرزجلا
 ملام عمجو يل ياسا حرا دلل يراك لور حا تالا

 ضعبو ءاهيف رظنلا معني ملو ءاهدجو امك اهلقن عضاوم الول ؛هريغ هعمجي
 طبخلا ىلإ تلصو ذقنم نبا عيدب ىلإ تلصو اذإو . هيلع تلخادت يتلا باوبألا
 «لخادتلاو دراوتلا نم هعاونأو أطخلا تاتشأ نم عمجلاو «ميظعلا داسفلاو

 .(87) ص «قباسلا ردصملا ()
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 نم فانصأو «بويعلا نم عاونأك ؛عيدبلا ىلإ نساحملاو عيدبلا ريغ مضو
 اهتحص فرعي للخلاو للزلا نم نونفو «مجارتلل دهاوشلا ةفلاخمو «تاقرسلا

 ةدع يف هباتكب دتعأ مل ينأ مرج ال ؛هيف رظنلا معنأو ءهباتك ىلع فقو نم

 ءدقن عضوم نع الخ ًاباتك اهنم تيأر املق تنك نإو «كلذ نم هيلع تفقو ام

 ذوخأم دحأ لكو «ريثك نمو ليلق نمف «ةياردلاو ملعلا نم هعضاو ةلزنم بسحب

 . '""(همالسو مهيلع هللا تاولص «هئايبنأ نم هللا همصع نم الإ كورتمو هلوق نم

 : اهتم رومأ يف انتي ضصنلا ده
 . يرجهلا عباسلا نرقلا ىتح زاجعإلا ملعو ةغالبلا يف ةفلؤملا بتكلا ةفرعم - ١

 ظحاجلل نآرقلا مظن باتك لثم ءرصعلا كلذ ىتح ًادوجوم ناك ام ةفرعم - ؟

 .دعب اميف دقف يذلاو

 وأ أطخ نم باتك ولخي ال ذإ «يبرعلا يملعلا ثارتلل عبصإلا يبأ نبا دقن - *

 .للخ
 نأ يغبني يدقن فقوم اذهو «هباتكب دادتعالا مدعو ذقنم نب ةماسأل هدقن - 5

 . سردي

 ءدقنلاو ةعجارملا قوف دحأ الف «مالسلا مهيلع ءايبنألل ةمصعلا نأ هريرقت -

 ىلع قحلا مدقي يذلا يعوضوملا يملعلا جهنملا يف ةيبهذ ةدعاق هذهو

 .لاجرلاب قحلا فرعي الو «قحلاب نوفرعي لاجرلاف «لاجرلا

 ةثالثو ةئم ىلإ اهب لصو نأ ىلإ عيدبلا باوبأ ىلإ فاضأف وه ءاج دقو - ؛

 قابطلاو سانجلا نم فالتئالا باوبأ نم بعشنا ام ىوس» ًاباب نيرشعو
 606 يدنصتلاو

 نآرقلا نأ ىريو» : فرش ىنفح روتكدلا لوقي زاجعإلا نم هفقوم نعو - 4

 كلاخيوب «ةيرشلا نيوهلا قم عزرا و. هيكاود# ةيولسماو "عاقل زجعم
 وجو: نأ نم هب نالوقي يذلا امهيآر يف «يتالئابلاو- «يناجرجلا نهاقلا دبع

 )١( ص «قباسلا ردصملا )89 - 41١(.
 )9( ص «قباسلا ردصملا )460(.
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 عاونألا هعمج كلذ ديؤيو ء«هزاجعإ ىلع لاد ريغ نآرقلا يف ةيعيدبلا عاونألا

 (ريبحتلا ريرحت) هباتك يف هعرتخا يذلا هديدجو .هدهع ىلإ تفرع يتلا ةيعيدبلا

 هوجولا ىلع تايآلا كلت ًاجرخم ؛نآرقلا نم تايآب ناولألا هذهل دهشتساو

 .هبولسأ ةسالسو نآرقلا مظن ةمالس دهاوشلا هذهل هتسارد يف ًانيبم «ةيغالبلا

 رعشلا نم اهلاثمأب دهاوشلا هذه نراقي مث «هظافلأ ةحاصفو .هيناعم ةغالبو

 نايتإلا نع رشبلا زاجعإو ءنآرقلا ةغالب تبثيل ءرشبلا مالك نم رثنلاو
 , ؟0(هلغمب

 هل ًافرعم لاق «ديدرتلا باب يفف «عبصإلا يبأ نبا هبتك امم جذومن اذهو - 3

 مدرك م 2« ىنعمب مالكلا نم ةظفل ملكتملا قلعي نأ وهو)» : هتلثمأل ًاركاذو

 قوأ آم لم َقْؤُن يح # :ىلاعتو هناحبس هلوقك ءرخآ ىنعمب اهقلعيو «اهنيعب

 ىلوألا ةلالجلاف . 4 : ماعنألا] 4 تر لد ديا هنأ هلأ لُسُم

 0 ودعي ) وملعب ال سائلا رثُك أ َنكلو © : هلوقو ٠ ام اج ل ءاهيلإ فاضم

 1 ٌدِعَمَمَل # :لجو زع هلوقكو .[5-7 : مورلا] ايدل ديف نم اره

 1١١4[. :ةبوتلا] 4ث 2 هب نأ توب ٌلاَجِر ِهِيِف ةيِف ْموُقَص نأ ُقَحَأ وويل َنِم وقتل

 فورح نم فرح ددرتي نأ وهو «ددعتملا ديدرتلا ىمسُي عون ديدرتلا نمو

 امإ :مسالا ريغتل ىمسملا موهفم هيف ريغتي يذلا وهو ءارارم وأ ةرم امإ «يناعملا

 نَمَو # :ىلاعت هلوق عونلا اذه لاثمو ءمسالاب قلعتي ام رياغت وأ .لاصتالا رياغتل

 نيبال ولا ا 0١ ا ا

 ماد 0 دنع

 عقي الو ءولغلا نودو «ةغلابملا قوف قارغإلا» :لوقي قارغإلا باب ىفو

 داك لثم «ناكمإلا باب يف هلخديو «ةلاحتسالا باب نم هجرخُم امب ًانورقم

 .[قيقحتلا ةمدقم] (54 - ةا7/) ص «قباسلا رذصملا )١(

 .(587) ص «قباسلا ردصملا (؟)

"8 

 | أيأ

 هلال لسازغ 0”



 لجرأو ٌعارس ٍديأ اهب تراطف انيطاخي نيسلا ل انيبلع انف

 300 ها هلوق ديلا نق قارا عموم

 ا مس سا ع :لقي مل ولو

 . '”0(ةقيقح اهنأك ةراعتسالا

 را وار لونا ير رسما لوكا
 ءايعيدب ًادنسحم نيرشعو ةسمخو ةئم هيف يصحب (ريبحتلا ريرحت) : هباتك يف

 لصيو «نآرقلا يف تدرو يتلا عيدبلا عاونأ نم عمجي (نآرقلا عيدب) هباتك يفو
 ةغالبلا ثحابم لك عمجي ناك هنأ ظحالملاو «عاونأ ةعستو عون ةئم ىلإ اهب
 . ةينآرقلا صوصنلا ليلحت ىلع دمتعت هدنع ةغالبلا ةساردو «عيدبلا مسا تحت
 لافتحا ريغ نم «لامجلاو ةغالبلا نطاوم نم اهيف امع فشكلاو «ةيبدألاو
 . 20(ةيقطنملا ةسيقألاو تافالخلاو فيراعتلاب

 مالكل ًاراركت عبصإلا يبأ نبا مهنمو نيرخأتملا دوهج يف يعفارلا ىريو - /
 نم ةفلتخم هوجو ىلع ًاضيأ زاجعإلا يف اوفلأ نممو» :لوقي ءمهمدقت نم
 نيدلا رخفو «(78/4) ةنس ىفوتملا يباطخلا مامإلا :امهيلإ امو مالكلاو ةغالبلا
 ةنس ىفوتملا عبصإلا يبأ نبا غيلبلا بيدألاو «(505) ةنس ىفوتملا يزارلا
 . 29(ضعب نم اهضعب بتك يهو «(771) ةنس ىفوتملا يناكلمزلاو «2595)

 الال ال

 )١( ص «قباسلا ردصملا )01(.
 ص «نيشال حاتفلا دبع .د «نآرقلا بيلاسأ ءوض يف يناعملا (؟) )0”(.

 /؟) ؛يعفارلل «برعلا بادآ خيرات :رظنا ١55(.
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 مالسلا دبع نب نيدلا زع :اثلاث

 عاونأ ضعب يف زاجيإلا ىلإ ةراشإلا باتك) 2''مالسلا دبع نب زعلا مامإلا فلأ
 يذلا هلل دمحلا» : هتمدقم ىف لاق دقو «ىملعلا ثارثلا ءارثإ ىف ًامهسم (زاجملا

 عرسأ نوكيل ءآراضتخا هل تيّدحتلا رصتخاو, ملكلا عماوجب - كو - انيبن كعب
 ةريسي ةملك لكف « نيلوانتملا لوانتو «نيطباضلا طبضو «نيمهافلا مهف ىلإ
 ام ىلع راصتقالا وه راصتخالاو «ملكلا عماوج نم يهف ةريثك يناعم تعمج

 هيلع ةلالد ال ام نوفذحي ال برعلاو ءرامضإ وأ فذح عم «ضرغلا ىلع لدي

 ةدافإلا نم مالكلا عضو ضرغل فانم هيلع ةلالد ال ام فذح نأل «هيلإ ةلصو الو

 فذحلاو ؛ماهفألا ىلع هيناعم بيرقتو «مالكلا ليلقت فذحلا ةدئافو «ماهفإلاو

 ليلحتلا' ةبسن اهنم «ةريثك ةلثمأ هلو «تافاضملا فذح :اهدحأ «عاونأ

 زاجم نم اذهف «نايعألا ىلإ بابحتسالاو باجيإلاو ةهاركلاو «ميرحتلاو
 ءاهب قلعتي لاعفأ بلطت امنإو «مارجألاب بلطلا قلعت روصتي ال ذإ .فذحلا

 ريرحلا ميرحتو ءاهبرشل ميرحت رمخلا ميرحتو ءاهلكأل ميرحت ةتيملا ميرحتف
 ."”(هلامعتسال ميرحت

 : يتأي ام باتكلا ةءارقو «ةمدقملا نم ظحلنو

 وأ ءهعجارم وأ هجهنم انل ركذي نأ نود ةرشابم عوضوملا يف فلؤملا لخد - ١

 . هباتك فيلأت نم هضرغ

 «نيدلا زع «يقشمدلا يملسلا نسحلا نب مساقلا يبأ نب مالسلا دبع نب زيزعلا دبع )١(

 «ةرهاقلاب يفوتو «قشمدب دلو «داهتجالا ةبتر غلب يعفاش هيقف ءءاملعلا ناطلسب بقلملا

 )5١/5(. «مالعألا :رظنا .(م17517 1١١41 - هام  هال/)

 .توريب «ةفرعملا راد «27) ص «زاجملا عاونأ ضعب يف زاجيإلا ىلإ ةراشإلا باتك (؟)

 اندر

 هليل سنع <"



 فذحلا نع ثدحتف «هباتك ناونع تحت ةغالبلا تاعوضوم مظعم لوانت - ؟

 زاجملا نيب ةقالعلا نع ثدحتف ءزاجملا باب ىلإ لقتنا مث «هماسقأ عيمجب

 عمجو «ةراعتسالاب زاجملا عاونأ عيمج نع ريبعتلاب فالخلاو «ةقيقحلاو
 ربتعاو «فورحلاب زوجتلاو ءزاجملاو ةقيقحلا يلولدمل ةدحاولا ةظفللا
 امهالكو» :لاق ىسعو ىلعب زوجتلا نع هئثيدح يفف ءزاجملا نم هيبشتلا
 ريبعتلا :كلذ نم «لاعفألاب زوجتلا نع ثدحتو 6-0 وأ هيبشت زاجم

 نع لبقتسملاب ريبعتلاو .ققحتلا يف هل ًاهيبشت «لبقتسملا نع يضاملاب
 ءيهنلا نع ربخلا ظفلب زوجتلاو ءرمألا نع ربخلاب زوجتلاو .يضاملا

 . . .هيهن حصي ال نمل يهنلاب زوجتلاو

 زوجتلا ركذف «ةغالبلا نم باوبأ تحت لخدت زاجملا نم ىرخأ ًاعاونأ ركذو -*
 «لكلا نع ضعبلا ظفلو «ببسلا نع ببسملاو .«بيبسملا نع بيسلاب

 تحت لخدي امم اذهو «هيلإ لوؤي امب ءيشلا ةيمستو «ضعبلا نع لكلاو
 ءهببس ببس ىلإو «هببس ىلإ لعفلا ةبسن يف زوجتلاو «لسرملا زاجملا
 . يلقعلا زاجملا تحت لخدي ام وهو ءهب رمآلا ىلإو
 سداسلا عونلا يف ركذو :موزللا زاجمل نوعبرألاو يناثلا لصفلا صصخ - ؛

 :عرز مأ ثيدح يف ةوسنلا ىدحإ لوق يف ءاج امك «تايانكلا هنم رشع
 . (رانلا نم تيبلا بيرق « دامرلا ميظع «داجنلا ليوط «دامعلا عيفر يجوز)

 ءًابلاغ فرشلا مزالي دامعلا عفر نأل ؛ هتلزنمو هفرش نع هدامع ةعفرب تّنك
 داجن لاط هتماق تلاط نم نأل ؛ هفيس داجن لوطب هتماق لوط نع تنكو
 الإ مظعي ال دامرلا نأل ؛ هماعطإو هتفايض ةرثك نع هدامر مظعب تنكو «هفيس

 سلجملا نم هتيب برقب تنكو ءريثكلا بطحلل قارحإلاو خبطلا ةرثك نع
 نوعبتتسي اليك سلجملا نع مهتويب نودعبي اوناك ءالخبلا نأل ؛ همرك نع
 «نافيضلا مهاري اليك ةضفخنملا عضاوملا يف نولزني اوناكو ءهنم فايضألا
 :ةفرط لاق كلذلو «مهنوتأيف

 دفرأ موقلا دفرتسي ىتم نكلو ةفاخم عالتلا لالحب ثسلو

 «ضافخنالاو عافترالا ىلع قلطي ءدادضألا نم يهو «ةعلت عمج عالتلاو
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 لمه كبأ
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 هل عضو اميف ظفللا تلمعتسا اهنأل «زاجملا نم تسيل ةيانكلا نأ رهاظلاو

 عضو اميف ًالمعتسم نوكي نأ نع هجرخت ملو «هريغ ىلع ةلالدلا هب تدارأو

230 , 

 اوهبش اذإ برعلا» :لاقو «هيبشتلا زاجمل نيعبرألاو عبارلا لصفلا صصخ  ه

 ناك هيبشتلا ةادأب اوتأ نإف ءمرجب ىنعم وأ «ىنعمب ىنعم وأ «مرجب ًامرج 7

 :ًايزاجم ًاهيبشت كلذ ناك هيبشتلا ةادأ اوطقسأ نإو «ًايقيقح ًاهيبشت كلذ

 لثم يأ .[5 :بازحألا] 4 ٌمُينهَمُأ كجيوَُأَو # :هلوق اهنم ءةلثمأ كلذلو
 كك َلَعَج امو :هلوق اهنمو .حاكنلا ميرحتو ةمرحلا يف مهتاهمأ
 :هلوق اهنمو . مكلئالح ميرحت يف مكئانبأ لثم يأ .[4 :بازحألا] 4 مْمَءاَنَ

 ديز :يعدلا يف هلوق اهنمو .دلو لثم يأ 7١[. :فسري] «اَدلَو ُمَدِخَت وَأ#

 يأ .«هنم كبصني ام !ينب اي» :ةريغملل - كي - يبنلا لوق اهنمو ءدمحم نب

 ةقفشلا يف ينب ريظن اي هانعم . ينب اي :يبنجألل كلوق كلذكو .لاجدلا نم
 هيبشتلا دع يذلا ريثألا نبا ىحنم وحني بهذملا اذه ىف وهو .*"”«ةمحرلاو فش

 .نييغالبلا نم ددع اذه ىف هعبتو ءزاجملا نم ًاعون غيلبلا

 نأ وهو» ءزاجملا زاجم نع ثيدحلل نيعبرألاو سداسلا لصفلا صصخ - 5

 ءرخآ زاجم ىلإ ةبسنلاب ةقيقحلا ةباثمب ةقيقحلا نع ذوخأملا زاجملا لعجي
 :هلوق كلذ لاثم «يناثلا نيبو هنيب ةقالعل ؟ يناثلا نع لوألا زاجملاب زوجتف

 ءطولا نإف ءزاجم نع زاجم هنإف .[؟5"7 :ةرقبلا] ارب َنُهوُدِعاَو اَل نكلَو
 بلاغلا يف رسلا مزال املف «رسلا يف الإ ًابلاغ عقي ال هنأل ءرسلاب هنع زوجتي

 زاجملل ححصملاف «هيف ببس هنأل دقعلا نع رسلاب زوجتيو ءًازاجم يمس
 يذلا ببسملا مساب ريبعتلا :يناثلا زاجملل ححصملاو «ةمزالملا :لوألا

 ًاببس هنوكل ًاحاكن حاكنلا دقع يمس امك «ببس وه يذلا دقعلا نع رسلا وه

 «حاكنلا وه يذلا رسلا يف ببس هنأل ًارس دقعلا يمس كلذكو «حاكتلا يف

 )١( ص «. قباسلا ردصملا )57(.

 )0( ص 2 قباسلا ردصملا )54(.
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 ©”(ححصملا فالتخا عم زاجم نع زاجم اذهف

 ىلع تافاضملا فذح نم ةلثمأ ركذ يف نيعبرألاو نماثلا لصفلا صصخ -

 .نيدلا ةروس ىتح ةرقلا ةروس نع ادع «كانالاو وسلا تيتزت

 امم اذهو «ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلاب ةريثك تاداهشتسا باتكلا ىف -

 .نيدلا موي ىلإ ةغللا هذه دولخ رسو ءاهتجلو

 ظعولا يف لصف : لثم «هناونعب اهل ةقالع ال ةمحقم تاعوضوم باتكلا يف -

 نآرقلا ىف لاثمألا برض ىف لصف «داعملل دابعلا دعتسيل توملاب ريكذتلاو
 اهيف لزن يتلا تاغللا نايب يف لصف :تافلاخملل ًارجزو تاعاطلا ىلع ًاثح
 . .ةعبسلا فرحألا ىنعم يفو نآرقلا

 يف ُْكَكَو # ةغالبلاو زاجيإلا وهو» :هيف لاق نآرقلا زاجعإل الصف صصخ - ٠

200 

 فرز

 # َرَمَوَن امي ٌمََصأَف  ةحاصفلاو نايبلا وأ . 0 :ةرقبلا] © ٌةَويَح ٍصاَصِقْل ريس حرلا ل

 وهو .[6 :فسوي] 4 ايي اُسْنَح هن أوُسَسّيَسَأ امَلَف 3 . [44 :رجحلا]

 ءرعشلاو بطخلاو ءرثنلاو مظنلا يف يتدفق ةجرخا يذلا هفصر

 نأ وه وأ «مهمالك يف ةلمعتسم هظافلأ نأ عم ءجودزملاو .عجسلاو زجرلاو
 ذإ لمي هنإف «هريغ فالخب «هتوالت ةرثك عم هتوالح دايدزا وأ «هلمي ال هئراق

 ىسومو «نينرقلا يذو فهكلا لهأ ةصقك ىضم امب هرابخإ وه وأ ءهنم رثكأ
 امع هرابخإ وه وأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا صصق عيمجو ءرضخلاو

 اب هوََمَكَي نَلَو ل . [14 :ةرقبلا] ©اوَُعَْت نو اوُلَصْعت مل نإَو # :هلوقك «نوكي
 اهفرعت الو ءاهتلآ اهيف نكت مل يتلا مولعلا ىلع هلامتشا وأ . [948 :ةرقبلا]

 «هتضراعم ىلع ةردقلا نع مهفرص وأ «ممألا نم دحأ اهب طيحي الو برعلا

 وأ «هلاطبإ ىلع مهصرحو ءاهيلع مهتردق عم هتضراعم نع مهفرص وأ
 . "”(هعيمج ىلع هلامتشال كلذ عيمجب هزاجعإ

 فاضأ دقو ءزاجعإلا باب يف هلبق ليق امل ًاصخلم ركذ فلؤملا نأ ظحالي

 )١١7(. ص . قباسلا ردصملا

 )75١860(. ص « قباسلا ردصملا

 انليملا

 سَ



 الإ ضرعي ملو «زاجعإلا هوجو رسفي ملو ءالصأ ةرددقلا مدع عم ةفرصلا

 ىلع موقي يذلا هجهنم عم مغانتي ام اذهو «ةينآرقلا تايالا نم ةليلق دهاوش

 .يبدألا قوذتلاو ليلحتلا نع ًاديعب ءدرسلاو عمجلا

 نكلو «ةيملعلا ةداملا ريزغ (زاجيإلا ىلإ ةراشإلا) :باتك نأ ةصالخلاو

 .ةيملعلاو ةيغالبلا هتاحلطصم يف قيقحتلاو قيقدتلا نم ديزم هزوعي

 الال ال

 ما
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 يبطرقلا مامإلا :اعبار

 نم .'''يبطرقلا دمحأ نب دمحمل (نآرقلا ماكحأل عماجلا) باتك دعي - ١

 «زاجعإلا نع هريسفت ةمدقم ىف ثدحت دقف .زاجعإلاب تينع ىتلا ريسفتلا بتك

 ةزجعملا طئارشو «نآرقلا زاجعإ ىف تكن ركذ باب) :ناونع تحت كلذ ءاجو

 ش . (اهتقيقحو

 هلبق نم اهركذ يتلاو «ميركلا نآرقلا يف زاجعإلا هوجو يبطرقلا صخل - ”

 : ةرشع ميركلا نآرقلا زاجعإ هوجوو» : لاق ثيح .ءاملعلا نم

 ءاهريغ يفو برعلا ناسل يف دوهعم مظن لكل فلاخملا عيدبلا مظنلا :اهنم

 ىلوت يذلا ةزعلا بر لاق كلذكو «ءيش يف رعشلا مظن نم سيل همظن نأل

 ًاسينأ نأ ملسم حيحص يفو .[14 :سي] ه(دُهَل تَياَمَو َرْعَملأ ُهََمَلَعاَمَو أ : همظن
 :تلق . هلسرأ هللا نأ معزي كنيد ىلع ةكمب الجر تيقل :رذ يبأل لاق رذ ابأ اخأ

 تعضو دقلو «مهلوقب وه امف «ةنهكلا لوق تعمس دقل :سيلأ لاق «ءارعشلا

 ناسل ىلع مكتلي ملف-_هؤاحنأو هروحبو هقرطو هعاونأ يأ  رعشلا ءارقأ ىلع هلوق

 ةعيبر نب ةبتع رقأ كلذكو .نوبذاكل مهنإو قداصل هنإ هللاو ءرعش هنأ يدعب دحأ

 ىلع «تلصف (مح) : - ِةِكَي - هللا لوسر هيلع أرق امل «رعشالو «رحسب سيل هنأ

 نم هعضومو ناسللا نم هعضوم ىلع  ةبتع فرتعا اذإف «كلانه هنايب يتأي ام

 زاجعإب ًارقم لوقلا اذه يف ناك .طق نآرقلا لثم عمس ام هنأب  ةغالبلاو ةحاصفلا

 هللا دبع وبأ ءيسلدنألا يجرزخلا يراصنألا حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم )١(

 رقتساو قرشلا ىلإ لحر ؛ةبطرق لهأ نم «دبعتم حلاص «نيرسفملا رابك نم :يبطرقلا
 .(م171/9 - اهال١1) ةنس اهيف تامو ءرصمب .ءطويسأ يلامش يف بيصخ نبا ةينمب

 "0 /ه) «مالعألا :رظنا
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 عيمجب ملكتلا ىلع ةردقلاو «ةحاصفلاب نيققحتملا نم «هئابرضلو هل نآرقلا
 .هعاونأو لوقلا سانجأ

 . برعلا بيلاسأ عيمجل فلاخملا بولسألا :اهنمو

 قا ةروس يف كلذ لمأتو «لاحب قولخم نم حصت ال يتلا ةلازجلا :اهنمو
 0 يجب ضرالاو » ؟ هتاكس هل وقو ءاهرخا ىلإ [4*]3::1 ويعمل نال

 525 :هناحبس هلوق كلذكو ةرصاا ىلإ [50 :رمزلا] * َةَمَنَيَْلا ّمْوَي

 لاق .ةروسلا رخآ ىلإ [4؟ :ميهاربإ] * ب 1 ب ل لو هنا
 هذه لثم نأ ملع ءضيلا وع ىناقتو هاجس الا زنا كفن نيل د راطعللا نبا

 :لوقي نأ ايندلا كولم مظعأ يف حصي الو «هريغ باطخ يف حصت ال ةلازجلا

 انهي ُبِِصْيف َقِعوَّصلا ُلِسَرِبَو # : لوقي نأ الو ءه7 : رفاغ] < را كمل ِنَمِل ل
 . ١[ :دعرلا] 4ءاَضِيَنَم |

 لك ةمزال «ةلازجلاو بولسألاو مظنلا نم ةثالثلا هذهو :راصحلا نبا لاق

 لكو «ةيا لك عومسم زيمتي ةثالثلا هذه عومجمبو «ةيآ لك ةمزال يه لب «ةروس
 ةروس لكف اذه عمو «زيجعتلاو يدحتلا عقو اهبو ءرشبلا مالك رئاس نع ةروس

 هذهف «ةرشعلا هوجولا نم رخآ رمأ اهيلإ فاضني نأ ريغ نم «ةثالثلا هذهب درفنت
 تنمضت دقو «نآرقلا ىف ةروس رصقأ ىهو ءراصق تايآ ثالث رثوكلا ةروس

 1 1 :نيبيْغُم نع رابخإلا

 ىلع لدي كلذو «هيناوأ ةرثكو هتعسو همظعو رثوكلا نع رابخإلا :امهدحأ
 . لسرلا رئاس عابتأ نم رثكأ هب نيقدصملا نأ

 لام اذ ةيآلا لوزن دنع ناك دقو «ةريغملا نب ديلولا نع رابخإلا :يناثلاو
 الام مل ْتَلَعَجَم ©) ادم ُتَقَلَح َنَمَو ِفَرَد © :قحلا هلوق هيضتقي ام ىلع ءدلوو
 هللا كلهأ مث «[14 - 1١ :رثدملا] © ادهن مل ٌتدَّهَمَو 6 اًدوُبْس َنبنبَو © اًدوُدَمَ
 .هلسن عطقناو ءهدلوو هلام  هناحبس -

 عقي ىتح «يبرع هب لقتسي ال هجو ىلع برعلا ناسل يف فرصتلا :اهنمو
 .هعضوم فرحو ةملك لك عضو يف هتباصإ ىلع مهعيمج نم قافتالا مهنم
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 نم هلوزن تقو ىلإ ايندلا لوأ يف تمدقت يتلا رومآلا نع رابخإلا :اهنمو

 صصق نم ناك امب ربخأف «هنيميب هطخي الو «باتك نم هلبق نم ولتي ناك ام يمأ
 «هنع باتكلا لهأ هلأس ام ركذو ءاهرهد يف ةيلاخلا نورقلاو ءاهممأ عم ءايبنألا
 لاحو ؛مالسلا امهيلع رضخلاو ىسوم نأشو «فهكلا لهأ ةصق نم هب هودحتو

 نم اوفرع امب ملع كلذب اهل سيل ةيمأ ةمأ نم يمأ وهو  مهءاجف ؛ نينرقلا يذ
 نحنو . . :بيطلا نبا يضاقلا لاق .هقدص اوققحتف .هتحص ةفلاسلا بتكلا
 نكي مل هنأ ًافورعم ناك اذإو «ملعت نع الإ هيلإ ليبس ال امم اذه نأ ةرورض ملعن
 ناك الو «مهنم ملعتملا ىلإ ًاددرتم الو ءرابخألا ةلمحو ءراثآلا لهأل ًاسبالم
 الإ كلذ ملع ىلإ لصي ال هنأ ملُع «هنم ذخأيف باتك هيلإ عقي نأ زوجيف أرقي نمم

 يحولا ةهج نم دييأتب

 هللا دعو ام لك ىف «نايعلا ىف سحلاب كردملا ءدعولاب ءافولا :اهنمو

 فالسلا هيلع :هلرسؤ#نصلب دهوك .«ةقلطملا هراجخلا ىلإ متيشيو 'ءالاستت
 ٌلكوَس نمو # :هلوقك «طرشب ديقم دعو ىلإو . هنطو نم هوجرخأ نيذلا جارخإو

 نمو ١١[ : نياختلا] 4ٌمَبلَق دمي ْنِْوُي نَمَو 8 [1* : ل وه هنأ لع
 4نَتأ أوبل َنوُردَص َدوُرْدِع كسي نكي نإ ا [؟ : قالطلا] اع ُهَل عج هَل ِقَّنَ
 .كلذ 0 :لافنألا]

 «يحولاب الإ اهيلع علطي ال يتلا لبقتسملا يف تابيغملا نع رابخإلا :اهنمو

 روض 1 اق اهو روس نال محامل ل للا ايوا :كلذ نمف

 لعفف «ةيآلا [ : ةبوتلا] 4 ّيَحْلَأ نِمِدَو دهني ٌملوْس  لسرا كفرا رد ا
 يف هللا مهدعو ام مهفرع هشويج ىزغأ اذإ - هنع هللا يضر - ركب وبأ ناكو .كلذ

 0 «كلذ لعفي رمع ناكو ,حجّنلاب اوحتفتسيلو ءرصنلاب اوقثيل «هنيد راهظإ

 اوْيمأَ نذل هَ َدَعَو 8 : ىلاعت هللا لاق ءأرحبو ارب ءبرغو ًاقرش ىلاوتي حتفلا لزي

 ه0 0 015 ل اكس

 نإ محل دسمان ََحْآي ايل هوس سرنا كت م دعلا# : لاثؤو 08 هروقا]
 4 مُكَل ا ٍنيئَمياطلا ىَدَحِإ ذأ كي ذو 3 لاقو [77 : حتفلا] 4 تيما ُهّنأ َءآَس
 َرِهِبَع دعب ْنَي مُهَو ٍضرَدْلا َّنْدَأ ف () مورا تع (2 دلا» :لاقو [07 :لافتألا]
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 اهيلع فقي ال يتلا «بويغلا نع رابخأ اهلك هذهف .[7- ١ :مورلا] 4 َتسوبِلْعَيَس

 دق ىلاعت هللا نأ ىلع لدف «نيملاعلا بر اهيلع هفقوأ نم وأ «نيملاعلا بر الإ

 . هقدص ىلع ةلالد نوكتل هلوسر اهيلع فقوأ

 لالحلا يف «مانألا عيمج ماوق وه يذلا ملعلا نم نآرقلا هنمضت ام :اهنمو

 . ماكحألا رئاسو مارحلاو

 نم اهفرشو اهترثك يف ردصت نأب ةداعلا رجت مل يتلا ةغلابلا مكحلا :اهنمو
 . ىمدأ

 .[47 :ءاسنلا] «رْيَك ادي ِهْأوُدَجَوَل هلأ ِرْيَع دنع ْنِمَناَك َوَلَو ا : ىلاعت هللا

 رشع يداح هجوو «مهيلع هللا ةمحر انؤاملع اهركذ هجوأ ةرشع هذهف : تلق

 ةفرصلاو .هتضراعم نم عنملا وه زاجعإلا هجو نأ :ةيردقلا ضعبو ماظنلا هلاق

 كلذو «نآرقلا تاذ نود ةزجعملا وه ةفرصلاو عنملا نأو «هلثمب يدحتلا دنع

 . هلثم نم ةروسب اوتأي نأب مهيدحت عم «هتضراعم نع مهممه فرص ىلاعت هللا نأ

 ,زجعملا وه نآرقلا نأ :فلاخملا ثودح لبق ةمألا عامجإ نأل «دساف اذهو

 كلذو ءًازجعم نوكي نأ نع نآرقلا جرخل زجعملا وه ةفرصلاو عنملا نإ انلق ولف

 هتحاصف نأل ءزجعملا وه نآرقلا سفن نأ ملَع كلذك ناك اذإو «عامجإلا فالخ

 نكي مل املف .هجولا اذه ىلع مالك طق دجوي مل ذإ «ةداعلل قراخ رمأ هتغالبو

 . "7«ًازجعم نكي مل ةفرصلاو عنملا نأ ىلع لد . مهنم ًاداتعم ًافولأم مالكلا كلذ

 نبا لاق» :لوقي ءاهل هضفرو ةفرصلا ةلوقمل هليلحت ةيطع نبا نع لقنيو - '"'

 ةحاصف يلاوتو «هيناعم ةحصو همظنب وه امنإ :نآرقلا يف يدحتلا هجوو :ةيطع

 مالكلاب طاحأو ءًاملع ءيش لكب طاحأ دق ىلاعت هللا نأ :هزاجعإ هجوو . هظافلأ

 دعب ىنعملا نيبتو «ىلوألا يلت نأ حلصت ةظفل يأ هتطاحإب ملعف ءاملع هلك

 نايسنلاو لهجلا مهعم رشبلاو .هرخآ ىلإ نآرقلا لوأ نم كلذك مث « ىنعملا

 نآرقلا مظن ءاج اذهبف .طق ًاطيحم نكي مل ًارشب نأ ةرورض مولعمو .«لوهذلاو

 )١( «ءنآرقلا ماكحأل عماجلا )١/09- 008.
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 يف ناك برعلا نإ :لاق نم لوق لطبي اذهبو «ةحاصفلا نم ىوصقلا ةياغلا يف
 دمحم ءاج املف «ةحاصفلا نم ىوصقلا ةياغلا يف نآرقلا لثمب يتأت نأ اهتردق
 مل نآرقلا لثمب نايتإلا نأ حيحصلاو .هنع اوزجعو .كلذ نع اوفرص - ِةْدكي -
 حيصفلا نأ يف رشبلا روصق كل رهظيو «نيقولخملا نم دحأ ةردق يف طق نكي

 ًالوح اهحقني لازي ال مث“ «هدهج اهيف عرفتسي +ةديصق وأ ةبطخا عضي مهتم

 مث .حقنيو اهيف لدبيف «ةماج ةحيرقب اهذخأيف ءهدعب رخآل ىطعت مث « الماك

 مث «ةظفل هنم تعرُت ول هللا باتكو «لدبلاو رظنلل عضاوم اهيف كلذ دعب لازت ال
 . "”(دجوي مل اهنم نسحأ دجوي نأ برعلا ناسل ريدأ

 ىلاعت هللا نأ نآرقلا ةحاصف نمو» :لوقي «ةينآرقلا ةغالبلل ةلثمأ ركذيو - ؟

 هلوق وهو «نيتراشبو نيربخو نييهنو نيرمأ ةدحاو ةيآ يف ركذ ءهركذ لج
 :ةدئاملا ةروس ةحتاف كلذكو .ةيآلا 4 يعض نأ تكموم وأ لإ اكو © : ىلاعت
 دعب ءانثتسا ىنثتسا مث ءاماع ًاليلحت للحو .ثكتلا نع يهنو ءافولاب رمأ
 هللا الإ هيلع ردقي ال امم كلذو «هتردقو هتمكح نع ربخأ مث «ءانثتسا
 ام

 تزجع املف» :لاق «نآرقلا لثمب نايتإلا نع شيرق زجع ىلإ راشأو -
 مآ ىلاعت هللا لزنأ «هلوقت - دلع - يبنلا نإ :تلاقو , هلثمب نايتولا نع شيرق

 [7 8-5 :روطلا] 4« تقيس اك نإ ءوِلَتَم تبدو( َتومْؤاَّل لب و

 يل رس رت اق لف هنأ كيور 1 سل
 نم ةروس لثم ىلإ «رادقملا اذه نع مهطح اوزجع املف .[1 :دوه] # ٍتُيرَدفَم
 درو أوك (عَلع اََرَتِف نر دك دإق) :هركذ لج لاقف ءراصقلا 0

 «بابسألا مهب تعطقتو «باوجلا نع اومحفأف .[7 :ةرقبلا] © ءدِلْثم نم

 ىلع اوردق ولو «دالوألاو ميرحلا يبس اورثآو «دانعلاو بورحلا ىلإ اولدعو
 اذه «ازساك ديشأو ةجحلا يف غلبأو ٌاريثك نوهأ ناكل ةضراعملا

 )١( «قباسلا ردصملا )١/5/(.

 )0( .قباسلا ردصملا )١/975(.
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 . '”(نسللاو ةحاصفلا ذخؤت مهنعو «نحللاو ةغالبلا بابرأ مهنوك عم

 - هنو - يبنلا بولسأو نآرقلا بولسأ نيب ب كلذ دعب يبطرقلا نزاويو - ”
 «ناسحإلا تاقبط ىلعأ يف نآرقلا ةغالبف» : لوقي «لئاه قرف نم امهنيب ام ًانيبم

 زيح ىلإ ةداجإلاو ناسحإلا دح تزواجت لب «نايبلاو زاجيإلا تاجرد عفرأو
 صتخاو «ملكلا عم اوج نم يتوأ ام عم - ِيِلَي - هللا لوسر اذه «ةدايزلاو ءابرإلا
 يف ناك نإو ء«نانجلا ةفص يف - دك - هلوق تلمأت اذإ ءمكجحلا بئارغ نم هب

 : مالسلا هيلع هلوق يف كلذو «نآرقلا ةبتر نع ًاطحنم هتدجو'«ناسحإلا ةياهن
 كلذ نيأف .(رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام اهيف»

 7١[. :فرخزلا] # كلا ُدكَبَو ْضنأْلا هيت اَماَهفَول : لجو زع هلوق نم
 ءًانزو لدعأ اذه 3١[. : ةدجسلا] 4 رف نت منَ ىف ات لت ملعتالك » : هلوقو
 رادقم ىف الإ ربتعي ال هنأ ىلع «ًافورح لقأو ءأظفل بذعأو «ًآبيكرت نسحأو
 قاضو لت موعلا لاجم هيف عستا لاط املك مالكلا نأل «ةيآ لوطأ وأ ةروس
 بابرأ اوناك ذإ «برعلا ىلع ةجحلا تماق اذهبو «فلكتملا رصاقلا ىلع لاقملا
 مالسلا هيلع - ىسيع ةزجعم يف ةجحلا تماق امك «ةضراعملا ةنظمو .ةحاصفلا
 هناحبس هللا نإف «ةرحسلا ىلع  مالسلا هيلع - ىسوم ةزجعمو «ءابطألا ىلع -
 يف نوكي ام عربأ ريهشلا هجولاب  مالسلا مهيلع - ءايبنألا تازجعم لعج امنإ
 ة  مالسلا هيلع  ىسوم نامز يف رحسلا ناكف «هراهظإ دارأ يذلا يبنلا نامز
 يف ةحاصفلاو « مالسلا هيلع - ىسيع نمز يف بطلا كلذكو «هتياغ ىلإ ىهتنا
 ا حس نمر

 ال ال ال

 )١( .قباسلا ردصملا )١/لالا(.

 ) )0.(9ل4 - الال/١) « قباسلا ردصملا
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 ينجاطرقلا مزاح دوهج :اسماخ

 بتكلا نم (7ىنجاطرقلا مزاحل (ءابدألا جارسو ءاغلبلا جاهنم) باتك لعيد ١

 ةفسلفلا ريثأت تحت هفلؤم هيف عقو دقو «دقنلاو ةغالبلا لئاسمب تينع يتلا ةماهلا

 باتك نيب ةلص رخآ تناك امير» : سابع ناسحإ روتكدلا هنع لوقي «ةينانويلا

 جارسو ءاغلبلا جاهنم) : ينجاطرقلا مزاح باتك يف ةلثمتم يبرعلا دقنلاو وطسرأ

 هدلب طقس نيح هنطو رداغ هنأ ريغ «سلدنألا قرش ىلإ يمتني مزاحو «(ءابدألا

 هرجاهم يفو «ةيصفحلا ةلودلا لظ يف شاعو - كلذ ليبق وأ - مورلا دي يف

 . ””«روكذملا هباتك بتك ديدجلا

 :لاق ثيح .«فذحلا عوضوم اهل ضرع يتلا ةيغالبلا تاعوضوملا نم - ؟

 ىف نوكيف ؛ ءايشأ ديدعت هب دصقي وأ «هيلع ةلالدلا ةوقل فذحلا نسحي امنإلا

 ىف لوقت يشل( كل توا لاطجلا| هل ال دي ىناتك ور ف لعيد 4 بأ يو لوط اهدا ذل
 يتلا عضاوملا يف رثؤي دصقلا اذهلو :لاق .اهركذ نع لاحلاب ىفتكملا ءايشألا
 : ةنجلا لهأ فصو ىف هلوق هنمو «سوفنلا ىلع ليوهتلاو بجعتلا اهب داري

 كفو ناك ذإ باوجلا تدعم نو + نيلا] كونو تعا كوقاج نإ يح
 مالكلا قيض ىلع ًاليلد فذحلا لعجف ؛ ىهانتي ال كلذ دنع هنوقليو هنودجي ام

 هنك كلذ عم غلبت الو «هتءاش ام ردقت سوفنلا تكرتو «هنودهاشي ام فصو نع

 , ”7(كلانه ام

 هل ءاملعلا نم بيدأ «نسحلا وبأ «ينجاطرقلا مزاح نبا ءنسح نب دمحم نب مزاح )١(

 :رظنا ءم11868 - 151١ - ه585 - 508) ء«سلدنألا يقرشب ةنجاطرق لهأ نم ءرعش

 )١159/5(. .مالعألا
 .(079) ص .«سابع ناسحإ .د «برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات (؟)
 .(98 /5) .نارقلا مولع يف ناقتإلا (9)

 ان

 سَ



 ثيح نم نآرقلا يف زاجعإلا نإ» :لاقف «زاجعإلا عوضومل ضرعت - '"
 هل دجوي ال ًارارمتسا هعيمج يف اهئاحنأ عيمج نم هيف ةغالبلاو ةحاصفلا ترمتسا
 رقيب 1 يي لل رول مد ءرشبلا نم دحأ هيلع ردقي الو «ةرتف
 ريسيلا ءيشلا يف الإ هنم يلاعلا يف اهئاحنأ عيمج يف ةغالبلاو ةحاصفلا
 رمتست الف «هقنورو مالكلا بيط عطقتف ةيناسنإلا تارتفلا ضرعت مث «دودعملا
 يف تارتفلاو .هنم ءازجأو قيرافت يف دجوت لب «هعيمج يف ةحاصفلا كلذل
 هب ٌالهاج نوكي نأ ريغ نم ءيشلا يف هل ضرعي وهسب امإ حيصفلل عقت ةحاصفلا
 اميف اهيلع بلغي سفنلا ىوه نم وأ «هركف يرتعت ةمآس نم وأ هب لهج نم وأ
 اهنم ولخي ال تافآ هذهف «ًاثغ وأ ناك ًائنيمس يناعملا صانتقا نم ؛هرطاخ شوحي
 0مل عبطلا لضافلا ناسنإلا

 اذهب وهو «ليمجلا ىنعملا ةعانص يف رعشلا ضارغأ ةفرعم ةيمهأ نيب - ؛
 يف فرصتلا ةدوج دارأ نم ىلع بجي» :لوقي «بدألاو ةغالبلا نيب طبري

 نأ ؟ ضعب ىلإ اهضعب فيلأتب قذحلاو ءاهبالتجا يف بهذملا نسحو «يناعملا

 تدوم را در عشا لون يطالع ل يل لأ افا رطل يشل ب١ درعا

 . '"”(سوفنلل تالاعفناو تاريثأت اهنع

 يتلاح يف سفنلا يف ريثأتلا وه اهطرش نأ نيبو ةاكاحملا نع ثدحت -
 سفنلا كيرحت اهب دصقي ىتلا ةاكاحملا يف طرتشيو) :لوقي «باجيإلاو بلسلا

 ةلامإ دوصقملا هيلا فا وك نأ ءهنم برهلا وأ ءىشلا بلط ىلإ
 يا رضا ا لا هي نك عساس هوكي نادل نيشلا ليفت اهم وحلت قوش
 1 27« اضيأ هنغ نييفنلا رفنت انف ةنغ ىيقتلا

 ملعم ريبعت مدختسي وهو .ةيدقنلاو ةيغالبلا هتدامب ينغ مزاح باتكو 5

 ء(10"8 - "89) ص ؛ةجوخلا نبا بيبحلا دمحم قيقحت «ءابدألا جارسو ءاغلبلا جاهنم )١(
 .م١194 «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «يمالسإلا برغلا راد

 .(9) ص «ءقباسلا ردصملا ()

 )*١١(. ص .قباسلا ردصملا 2م

506 

 سَ



 روديو «لصفو باب وأ باتك :تاحلطصم نع ًاليدب ريونتو ةءاضإو فرعمو

 لهأ ةفاضإ نم ربتعي وهو .«بولسألاو يناعملاو ءهمظنو رعشلا لوح هباتك
 . ةغالبلا ناديم ىف سلدنألا

 الال ال
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 يواضيبلا يضاقلا :اسداس

 رارسأو ليزنتلا راونأ) :هامس ريسفتلاب ًاباتك ''يواضيبلا يضاقلا فلأ - ١

 ؛ةيغالبلاو ةيوحنلا هتدامب ينغ ريسفت وهو «يواضيبلا ريسفتب فرعيو (ليوأتلا
 ناقرفلا لزن يذلا هلل دمحلا» :لوقي «نآرقلا زاجعإ ىلإ ةراشإ هتمدقم يف ءاجو

 عقاصم هروس نم ةروس رصقأب ىدحتف «ًاريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع

 نم هتضراعمل ىدصت نم محفأو «ًاريدق هب دجي ملف ءابرعلا برعلا نم ءابطخلا
 سانلل نيب مث «ًاريحست اورحس مهنأ اوبسح ىتح ناطحق ءاغلبو ناندع ءاحصف

 بابلألا ولوأ ركذتيلو هتايآ اوربديل مهحلاصم نم مهل نع امبسح مهيلإ لزن ام
 رخأو باتكلا مأ نه تامكحم تايآ نع قالغنالا عانق مهل فشكف اريكذت

 فئاطلو قئاقحلا ضماوغ زربأو «ًاريسفتو ًاليوأت باطخلا زومر ىه تاهباشتم

 اوركفتيل توربجلا سدق ايابخو توكلملاو كلملا ايافخ مهل ىلجتيل قئاقدلا
 اهعاملأو تايآلا صوصن نم اهعاضوأو ماكحألا دعاوق مهل دهمو «ًاريكفت اهيف

 وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمف ًاريهطت مهرهطيو سجرلا مهنع بهذيل
 هساربن أفطأو هسأر هيلإ عفري مل نمو ءديعسو ديمح نيرادلا يف وهف ؛ ديهش
 0 م لو اه كم

 ؛ةيبرعلا مولع اهنيب نم مولع ةلمج ىلع همايقو «ريسفتلا ملع فرش نيب -
 مولعلا مظعأ نإف دعبو» :لوقي «فيضيو ءاملعلا نع لقنيسو ءاهزاح دق هنأو

 نيدلا رصان ءريخلا وبأ ءديعس وبأ «يزاريشلا يلع نب دمحم نب رمع نب هللا دبع )١(

 ةلس زيربتب يفوتو «سرافب ءاضيبلا ةنيدمب دلو «ةمالعو رسفمو ضاق .يواضيبلا
 ١1١(. /5) «مالعألا :رظنا .(م1585- ه44)

 ءركفلا راد . ( 8- )١/” «ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ ىمسملا يواضيبلا ريسفت (9)

 .م1945 /ها5١41١ .توريب
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 ةينيدلا مولعلا سيئر : :وه يذلا ريسفتلا ملع ءًارانمو ًافرش اهعفرأو ٌلرادقم

 هيف ملكتلل يدصتلاو هيطاعتل قيلي ال ءاهساسأو عرشلا دعاوق ىنبمو ءاهسأرو

 تاعانصلا يف قافو ءاهعورفو اهلوصأ ؛ اهلك ةينيدلا مولعلا يف عرب نم الإ

 نفلا اذه يف فنصأ نأب يسفن ثدحأ املاطلو ءاهعاونأب ةيبدألا نونفلاو ةيبرعلا

 نمو نيعباتلا ع ءاملعو «ةباحصلا ءامظع نم ينغلب ام ة ةوفص ىلع يوتحي ًاباتك

 «ةعئار فئاطلو ةعراب تكن ىلع يوطنليو «نيحلاصلا فلسلا نم مهنود

 نع برعيو «نيققحملا لئامأو نيرخأتملا لضافأ نم يلبق نمو انأ اهتطبنتسا

 ذاوشلاو « نيروهشملا ةينامثلا ةمئألا ىلإ ةوزعملا ةروهشملا تاءارقلا هوجو
 , مادقإلا نع ينطبثي يتعاضب روصق نأ الإ «نيربتعملا ءارقلا نع ةيورملا
 هب ممص ام ةراختسالا دعب يل حنس ىتح «ماقملا اذه يف باصتنالا نع ينعنميو
 نأ دعب هيمسأ نأ ًايوان .هتدصق امب نايتإلاو هتدرأ اميف عورشلا ىلع ينمزع
 . '"7((ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ» ب همنا

 يف يدحتلا ةيآ ريسفت دنع لاق دقف .هتحاصفب نآرقلا زاجعإ ىلإ ان با
 قروب أوك انْبَعْلَع الداني ٍبْيَر ف ممسك نِإَو» : ىلاعت هلوق يهو «ةرقبلا ةروس
 : هصن ام [؟* :ةرقبلا] © َنيقِدَص ْرْسُك نإ َّشَأ نود ني مُكَءآَدَهُس 0 أوُعْدَأو ءهِلَتُم نم
 ام هبيقع ركذ ؛ اهب ملعلا ىلإ لصوملا قيرطلا نيبو «ىلاعت هتينادحو ررق املا
 تذب يتلا هتحاصفب زجعملا نآرقلا وهو . - ِةِلَك - دمحم ةوبن ىلع ةجحلا وه

 برعلا نم ءابطخلا عقاصم نم هتضراعمب بلوط نم هماحفإو «قطنم لك ةحاصف
 ةزاعملا ىلع مهكلاهتو «ةراضملاو ةداضملا يف مهطارفإو مهترثك عم ء«ءابرعلا
 .هيعدي امك هللا دنع نم هنأ نقيتيو .هزاجعإ هب فرعتي ام فرعو «ةراعملاو
 ضررا وروي ترا يحج كم ا ل
 :رعشلا لها

 لم اَلَوأورَمَك نأ َلاَهَو > :لاقف مهنع هللا ىكح امك مهييري امم ةباطخلاو
 هجولا اذه ىلع مهيدحت بجاولا ناكف [*” :ناقرفلا] # دَدِحِنو دمج ُناَنَقْلا ِهّيلَع

 )١( «قباسلا ردصملا ١١/94 -١١(.
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 هركذب ًاهيونت ىلاعت هسفن ىلإ دبعلا فاضأو .ةجحلل ًامازلإو «ةهبشلل ةحازإ
 ًادمحم ديري (اندابع) ئرقو « ىلاعت همكحل داقنم هب صتخم هنأ ىلع ًاهيبنتو

 «تايآ ثالث اهلقأ يتلا ةمجرتملا نآرقلا نم ةفئاطلا :ةروسلاو .هتمأو - يي -

 نم ةفئاطب ةطيحم اهنأل ؛ ةنيدملا روس نم ةلوقنم ةيلصأ اهواو تلعج نإ يهو

 روس ءاوتحا ملعلا نم عاونأ ىلع ةيوتحم وأ ءاهلايح ىلع ةزوحم ةزرفم نآرقلا
 لزانملاك روسلا نأل . . .ةبترلا يه يتلا ةروسلا نم وأ .اهيف ام ىلع ةنيدملا

 لضفلاو .ءرصقلاو لوطلا يف بتارم اهنأل وأ «ئراقلا اهيف ىقرتي بتارملاو

 يه يتلا ةروسلا نمف ةزمهلا نم ةلدبم تلعج نإو .ةءارقلا باوثو «فرشلاو
 عاونألا دارفإ ءًاروس نآرقلا عيطقت يف ةمكحلاو ءيشلا نم ةعطقلاو ةيقبلا

 بيغرتلاو ظفحلا ليهستو ئراقلا طيشنتو مظنلا بواجتو «لاكشألا قحالتو
 ىوط وأ ًاليم عطق هنأ ملع اذإ رفاسملاك ؛ هنع كلذ سفن ةروس متخ اذإ هنإف ؛هيف

 ةفئاطب زافو ًامات ًاظح نآرقلا نم ذخأ هنأ دقتعا اهقذح ىتم ظفاحلاو .ًاديرب

 نم كلذ ريغ ىلإ هب جهتباو « هدنع كلذ مظعف ؛؟ اهسفنب ةلقتسم ةدودحم

 ش : , 3فاوفلا

 يف ريمضلاب حجرملا نأو «يدحتلا ةيآ يف لثملاب دارملا ًارسفم فيضيو

 © ءهِلَّنَم نم ١# : لوقي .-ة5 دمحم - يبنلا ىلع ال «نآرقلا ىلع دوعي نأ (هلثم)

 نييبتلل وأ ضيعبتلل نمو انلزن امل ريمضلاو هلثم نم ةنئاك ةروسب يأ ةروس ةفص
 نسحو ةغالبلا يف ميظعلا نآرقلل ةلثامم ةروسب يأ .شفخألا دنع ةدئازو

 هيلع  هلاح ىلع وه نمم ةنئاك ةروسب يأ ءادتبالل نمو ءاندبعل وأ .مظنلا

 .ةلص وأ مولعلا ملعتي ملو بتكلا أرقي مل ًايمأ ًارشب هنوك نم  مالسلاو ةالصلا

 :ىلاعت هلوقل قباطملا هنأل هجوأ لزنملا ىلإ درلاو «دبعلل ريمضلاو :(اوتأف)

 لزنملا يف ال هيف مالكلا نألو ءيدحتلا تايآ رئاسلو * هِي نِّم َوَروُسب اوُنَأَك 9
 ريفغلا مجلا ةبطاخم نألو «مظنلاو بيترتلا قستيل هنع كفني ال نأ هقحف ءهيلع

 لاقي نأ نم يدحتلا يف غلبأ مهتدلج ءانبأ نم دحاو هب ىتأ ام لثمب اوتأي نأب
 هيلإ ةبسنلاب ال هسفن يف زجعم هنألو .هلثم رخآ اذه هب يتوأ ام وحنب تأيل ل

 )١( «قباسلا ردصملا )١/70 -571١(. «فاشكلا ريسفت رظناو )١/95 -48(.
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 ا دو

 0 5 مهوي ند 0 هذر ل ها 0 هفلثمل

 هنإف “مّن نود نم ُكءآَدهُّس أوُعدأَو :ىلاعت هلوق همئالي الو ؛ هتفص ىلع نكي

 . «مهنيعيو مهرصني نم لكب اونيعتسي نأب رمأ

 : ىنعمب «ديهش عمج ءادهشلاو» :لوقيف ءءادهشلا ىنعم ًاحراش يضميو
 رضحي هنأل هب يمس هنأكو .مامإلا وأ رصانلا وأ ةداهشلاب مئاقلا وأ .رضاحلا

 ؛ روصتلاب وأ تاذلاب امإ روضحلل بيكرتلا ذإ ؛ رومألا هرضحمب مربتو يداونلا
 ةكئالملا وأ .هوجري ناك ام رضح هنأل ديهش هللا ليبس يف لوتقملل ليق هنمو
 ءاندإ هنأل ؛ بتكلا نيودت هنمو ءىشلا نم ناكم ىندأ :(نود) ىنعمو هورضح
 ريعتسا مث .كنم ناكم نإ فدك :يأ ءاذه كنودو . ضعبلا نم ضعبلا
 هيف عستا مث نودلا ءيشلا هنمو «فرشلا يف يأ ورمع نود ديز :ليقف «بترلل

 ٍذِخَياَل 8 :ىلاعت لاق ءرخآ ىلإ رمأ يطختو دج ىلإ دح زواجت لك يف لمعتساف
 ةيالو اوزواجتي ال : يأ . [14 :نارمع لآ] ٌنينِمْؤمْلا نود نو وأ َنرَكْلا َويمْؤمْل
 وأ مكرضح نم ةضراعملل (اوعداو) : ىنعملاو . . .نيرفاكلا ةيالو ىلإ نينمؤملا
 ردقي ال هنإف «ىلاعتو هناحبس هللا ريغ مكتهلآو مكنجو مكسنإ نم هتنوعم متوجر
 نأب مكل نودهشي ءادهش هللا نود نم (اوعداو) وأ هللا الإ هلثمب يتأي نأ ىلع

 ةماقإ نع زجاعلا توهبملا نديد نم هنإف «هللاب اودهشتست الو «هلثم هب متيتأ ام

 .ةهلآو ءايلوأ هللا نود نم مهومتذختا نيذلا يأ مكئادهش :ب وأ .ةجحلا

 ىلاعت هللا يدي نيب مكل نودهشي نيذلا وأ ةمايقلا موي مكل دهشت اهنأ متمعزو
 يع ىلع

 ىلا َراَنلآ أوعَتأَد أوُلَمْفَت نآو أوُلَصفَت ْمَل نإَف يلون ون سبع لحلو آم ك1 أتَماَو أ ع هلو
 ةوعد نم ةيآلا يف ام ًاررقم 4 :ةرقبلا] * # َنيرْيكْلِي تدع طابو لكان اق وفر

 رمأ هب نوفرعتي ام مهل نيب امل» :مهل نآرقلا يدحت مامأ مهزجعل ناميإلا ىلإ

 هل ةكلذفلاك وه ام هيلع بتر لطابلا نع قحلا مهل زيمو هب ءاج امو «لوسرلا

 ,(8"3 _ ؟578”١/١) «قباسلا ردصملا (0)

 هل
 ولاربلسازغ



 وأ هيواسي امب نايتإلا نع ًاعيمج متزجعو هتضراعم يف متدهتجا اذإ مكنأ وهو
 دعملا باذعلا اوقتاو هب اونمآف «بجاو هب قيدصتلاو ءزجعم هنأ رهظ ؛ هينادي

 ءًازاجيإ هريغو نايتإلا معي يذلا لعفلاب فيكملا نايتإلا نع ربعف .بذك نمل
 نأشل ًاليوهتو ءهنع ىنكملل ًاريرقت «ةيانكلا ليبس ىلع هتلزنم ءازجلا مزال لزنو

 لاحلاو «كشلل يتلا نإب ةيطرشلا ردصو «زاجيإلا عم ديعولاب ًاحيرصتو دانعلا
 يف ًاكاش نكي مل ىلاعتو هناحبس لئاقلا نإف ؛ بوجولل يذلا (اذإ) يضتقي
 ًاباطخو :مهب ًامكهت ءازجلاو طرشلا نيب ًاضرتعم مهنايتإ ىفن كلذلو مهزجع
 . "'”(ىهدنع ًاققحم نكي مل لمأتلا لبق زجعلا نإف ؛ مهنظ بسح ىلع مهعم

 ةحاصفلا ةهج نم زاجعإلاب هرارقإ يواضيبلا مالك لالخ نم دجن نحنو
 لالخ نم تاءارقلاو ةغالبلاو ةغللاب ةلص تاذ لئاسمل هركذ عم «ةغالبلاو

 وه امك همالكب فرصتيو ؛يرشخمزلا ىلع هلوقي ام لج يف دمتعي وهو «هريسفت
 ةقرالقو ةملع ةعيش ىلع لدي ام ريسفت نقف ىقي نكلو +21*ةيآلا هذه دنع لاعتلا
 :نايعلل هزونك جارختساو «ينآرقلا ضنلا راوغأل ذافنلا ىلغ

 الال ال

 .,(؟ا0-_- 585/١١ «قباسلا ردصملا )١(

 )957/1١-٠١١١(. «فاشكلا ريسفت رظنا (؟)
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 يناجرجلا ىلع نب دمحم دوهج :اعباس

 ىف تاهيبنتلاو تاراشإلا) باتك بحاص ؟'”ىناجرجلا ىلع نب دمحم ١

 .نآرقلا زاجعإ تابثإ ىلإ قيرط هنأو «ةغالبلا ملع فرش نيب دقو ء(ةغالبلا ملع
 لامك اهنوكل .نأشلا ميظع فيرش ملع ةغالبلا ملع نإف ءدعب امأ» :لاقف

 «نآرقلاو ةنسلا قدص ىلع فقوتت عرشلا ماكحأ نأل «نايبلا لصأو ناسنإلا

 ريغ ىلع فقوتي كلذو .ءنمحرلا دنع نم لزنم هنأ ىلع فقوتي نآرقلا قدصو

 ضعب يف «هدعب وأ هب يدحتلا لبق هلثم دجول الإو «نايبلاو ةغالبلل رشبلل رودقم
 ىلع مهتردق دعب زجعلا نم اوبجعتل ةضراعملا نع هللا مهفرص ولو «نامزألا

 لخي مل نكل «نايعألاو ءاملعلا نم ريثك اهدعاوق ريرقت يف ضاخ دقو «نايتإلا
 يمزع نانع تفرص كلذلو «نايسنلاو وهسلاو غيزلا نع هنم ينغلب يذلا مهمالك

 هتقسو ركفلا داوج نتم تبكرو «ناديملا اذه ىلإ تاهيبنتلاو تاراشإلا هذه ىف

 له لارقأ كاقنروب «هةعادعلا كعاوق نيزقت (قيقست ىلإ «نانملا الا قيفوت طوس
 ةعاطتسالل ةيفانملا لغاوشلا ةرثكو .ةعاضبلا ةلق عم ناسرفلاو ةغالبلا

 . '"”«ناطيشلا نمو ينمف الإو «يداهلا هللا نمف اهيف تبصأ نإف «ناثدحلاو

 يناجرجلا زيمت» :نيسح رداقلا دبع روتكدلا لوقي هجهنم نعو - ؟

 ًاملمو «ًاقيقد ًالصفم ًاضرع اهضرع الإ ةدراو الو ةدراش كرتي ملف ءءاصقتسالاب
 ضرع نمم «هرصع لبق وأ هرصع ىف تناك ىتلا تناك ءاوس ء؛ءارآلا لكب اهيف
 وش قئانق تراتلا ىف فرعا اذهب فك مز «ذاذفألا ةغالبلا ءاملع نم اهل

 يورغلا يلحلا «ًادلومو أشنم يدابارتسالا «يناجرجلا دمحم نب يلع نب دمحم وه )١(
 .مالعألا يف هل مجرتي ملو .(هالا 9 ت) ًاملكتمو ًايلوصأو ًاملاع ناك .ًانكسم

 «2(؟5- 0١١ ص «ءنيسح رداقلا دبع روتكدلا قيقحت .ةغالبلا ملع ىف تاهيبنتلاو تاراشإلا ()

 . ةرهاقلا ءرصم ةضهن راد
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 زربأف «ًاللخ وأ ًاجوع اهيف دجي يتلا ةغالبلا لئاسم نم ةلأسم لك ليذ امنإو
 مهف يف قمعتملا ريصبلا فراعلا ةشقانم هشقانو «هريغ هيف عقو يذلا مهولا
 . '"0(اهفادهأو اهدعاوقب ةغالبلا

 بيطخلا ءالؤه نمو ءاهدرو «ةغالبلا ءاملع نم ريثك ماهوأ ركذ - *“

 (”بهريغو رهاقلا دبعو يرشخمزلاو يكاكسلاو «رصاعملا هوعديو «ينيوزقلا

 : ىلاعت هلوق وحن رصاعملا لعج» :لاق ءتانطإلا عوضوم يف هركذ اهكللذ نمل

 ماهبولا باب نم [15- 65 :هط] # ىِرْمأ يل َرْيَمَو ©9 فيدَص يل َشَآ بر َلاَق »

 سب تر :ىلاعت هلوق وحن لعجو .هنم سيلو ريسفتلاو
 .[ 7 لحنلا] 4 وفعلا حب كبَر أاوحَلْصأَو كِل ديما باَص وهج
 اوك رك اواو اموت نم اورج اه ةيرال تقلد قكرإ رش # 0

 لوط درجمل ٠١١[ :لحنلا] 4 ٌرمِحَت ٌروُفَعَل اهِدَعَب ْنِم ََكليَر كلإ أوربسص
 كلذو ءهنم وه ام جرخأو ءهنم سيل ام لخدأف «بابلا نم هلعجي ملو «مالكل

 . هنم مهو

 تناكل الإو «بانطإلا باب نم سيل هتاقلعتم لعفلا ءافيتسا نألف :لوألا امأ

 . سيلف سيل نكل ءاهب ًارسفم ناك تركذ اذإو «ًامهبم لعفلا ناك تكرت اذإو

 قلعتم- نيذلل وهو - نيتيآلا يف رورجملاو راجلا نأ مهوت هنألف : يناثلا امأو

 «كلذك سيلو «مالكلا هب لوطي ًاراركت ةيناثلا (كبر نإ) لعجو .ميحر روفغب

 امك ءمهل لصاح كبر نإ :يأ .فوذحمب قلعتم امهيف رورجملاو راجلا لب
 ءاهمساو نإ داعأو ءهرسف ًامهبم كلذ ناك امل مث .يل ريمألاو .كل انأ :لاقي

 ًاروفغ هنوك دعب «مهل برلا نوك ةلع نإف «لوألا ربخلل ًاريسفت ةيناثلا ربخ لعجو
00000 

 .[ققحملا ةمدقم] (ل) ص ءقباسلا ردصملا )١(

 .[ققحملا ةمدقم] (]  ز) ص «قباسلا ردصملا ()

 )1١65- ١86(. ص .قباسلا ردصملا (9)

 م.

 سَ



 داري امنإ نأب ينيوزقلاو يكاكسلا يأر دنفي (امنإب) رصقلا عوضوم يفو - 4

 ةعوضوم امنإ نوك ىلع ليلدلا :يعبرلا ىسيع نب يلع لاق» :لوقي ءرصقلا اهب
 «ةدكؤملا ام اهب تلصتا مث ةاتتسالا ديكأتل يصرف ْنِإ تناك امل هنأ ءرصقلل

 نإف .ديكأت ىلع ًاديكأت الإ سيل رصقلا نأل ءرصقلا ىنعم نمضت نأ بسان

 هتابثإ ًاديفم ءامهنيب عقاولا ءيجملا يف ددرتي نمل ءورمع ال ءاج ديز :كلوق

 ىكاكسلا هجولا اذه نسحتساو .ًانمض ريخألا ىفو ءًاحيرص ءادتبالا ىف ديزل

 هلع نأ تا كب سم نك ساو ءرصاعملاو 1

 نوكو «ءديكأت ىلع ًاديكأت رصقلا نوكو «ديكأتلل امنإ ىف ام نوك يأ .تامدقملا

 .ةعوجت اهلك ديك اعلا ديقيددداو يضلل ورا اح وز

 «يفنلل (ام)و «تابثإلل (نإ) نأ :نييلوصألا نم لاق نم لوق هنم ىوقأو

 يفنل امو ءروكذملا تابثإل نإ نوكتف ءدحاو ءيش ىلع امهدراوت لاحملا نمو

 انه ام نوك عنمن انأل تاس نر لاق ذل ااناعن رز ردقفلا وهو عا 3ع اك

 ناكمإل ءروكذملا ادع ام ىلإ عجري هنأ عنمن يفنلل اهنوك ريدقت ىلعو «يفنلل
 طئارش نم طرش لتخا اذإ ءروكذملا مكحلا ىلع تابثإلاو يفنلا دراوت
 . '217”(ضقانتلا

 نأل» ميركلا نآرقلا يف ًادوجوم نوكي نأ يفني بولقملا هيبشتلا يفو - 5

 مهوت دقو «بذكلا هبشت يتلا ةغلابملا هجو ىلع ال ؛ قيقحتلا هجو ىلع همالك

 نَمَك قلي نَمْهَأ # :هلوقب اولثمو «هيف هدوجو ةغالبلا بابرأ نم عمجو رصاعملا
 دنس قلك ال هما وهتك نيذللا باطخلا نأل :ةاولاق احا ودعا 4 كذا
 نم ناكم قلخي ال نم اودبع لب ءاوهبش رافكلا نأ نم عنملا : باوجلاو . قلخي

 مهفتسا هنأل «هيبشتلا بلس دقف ىلاعت يرابلا امأ «هيبشتب كلذ سيلو «قلخي

 نإف ءهبلسو هيبشتلا نيب قرفو .بلسلا ةوق يف وه يذلا راكنإلا هجو ىلع
 مزلتسي ال هبلسو «هبشملا نم هب هيشملاب رهظأ هبشلا هجو نوكب طورشم هيبشتلا
 ميدقتلا نيب قرف ال ذئنيحو «ىفخأو رهظأ نوكي ىتح ءهبش هيف سيل هنأل .كلذ

 )١( ص ءقباسلا ردصملا )؟4  97(.

 هل
 ولاربلسازغ



 : طقف ةفرشلا«قلكتي نتا ماق امنإو «ةيبشنلا بليس ىف زيعاقلاو
 لصألاو [؟0 :ةرقبلا] 4ًاذَيْرأ لكم مهلا اَمّتِإ ل : ةياكح هلوقب ًاضيأ هل اولثمو

 مالك وه امنإو «ىلاعت همالك نم سيل هنأ :باوجلاو .عيبلاب ابرلا ليثمت
 هولعجف «عيبلا نم لحلا يف مهدنع رهظأ ابرلا نأ بير الو ءابرلا يلحتسم
 قباطت نأ بجي ةياكحلاو «عيبلا نود هيف هطرش لوصحل ءهب ًاهبشم
 1 كملا

 «ةغالبلا لئاسم نم ريثكل ىملع قيقحت هيف باتكلا اذه نأ ةصالخلاو

 ققالنلا عسا ءازق' يه هنع ءاقتشالا كمي آل لهو :ءاهئايناع ءاهوألا بقكَتَو
 .هباعيتساو هليلحتو ءهميوقتو

 الذال ال

 )١( ص . قباسلا ردصملا )١95-1١9١(.

 م
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 يولعلا ةزمح نب ىيحي دوهج :انما

 رارسأل نمضتملازارطلا باتك) بحاص ؟'“يولعلا ةزمح نب ىيحي - ١
 .(زاجعإلا قئاقح مولعو «ةغالبلا

 مولعلا نإف . .» :لاقف «مولعلا رئاس نيب نايبلا ملع فرش نع ثدحت - ؟
 ءاهناكمو اهردق سمشلا جوأ ىلع العو ءاهنأش فرشلا يف مظع نإو ةيبدألا
 «رئادلا طيحملا اهكلفو ءاهدوقع ةطساوو ءاهدونج ريمأ وه نايبلا ملع نأ الخ
 ءاهحابصم ةلعشو ءاهتلقم ناسنإو ءاهترذع وبأ وهو ءرهازلا رماسلا اهرمقو
 ُثفنيو « مالكلا للُخ نم يشولا كرحي ًاناسل رت مل هالولو ءاهحاشو ةتوقايو
 ىلوتسملاو «زاجعإلا رارسأ ىلع علطملا وهو ال فيكو ءمامكألا رتفُم رحسلا
 . "”(زاجملا ملع قئاقح ىلع

 نم علطأ ملو» :لاقف «نايبلا ملع يف اهيلع علطا يتلا بتكلا ركذ “* 
 (رئاسلا لثملا) :باتك اهلوأ .ةعبرأ ةبتكأ الإ اهتلق عم هيف ةفلؤملا نيواودلا
 :باتك اهيناثو .ريثألا نباب فورعملا ميركلا دبع نب رصن حتفلا يبأ خيشلل
 نبال (ةياهنلا) : باتك :اهثلاثو .[يناكلمزلا نبا] ميركلا دبع خيشلل (نايبتلا)

 . ©«يكلاملا جارس نبال (حابصملا) :باتك اهعبارو . يزارلا بيطخلا

 نم سسأ نم لوأو» :لاقف ءهيلع ىنثأو نايبلا ملع سسأ نم لوأ ركذ -

 بقلت «نميلا يف مهئاملعو ةيديزلا ةمئأ رباكأ نم يبلاطلا يولعلا ةزمح نب ىبحي 200
 - )١48/4 «مالعألا :رظنا .(م1844 )١١170  -(ه ال45 )1519  «هللاب ديؤملاب
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 بتكلا راد )5/١( ءزاجعإلا قئاقح مولعو «ةغالبلا رارسأل نمضتملا زارطلا باتك ()
 .م1947 /ه407١ .توريب «ةيملعلا

 .(54 )١/”  .قباسلا ردصملا (0)

 ل
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 خيشلا «هنينافأ بترو «هدئاوف رهظأو « هنيهارب حضوأو ءهدعاوق ملعلا اذه

 بئارغلا ديق كف دقلف «يناجرجلا رهاقلا دبع نيققحملا ملع ءريرحنلا ملاعلا

 ءاهمامكأ نم هراهزأ حتفو «ديشملا ريوستلاب تالكشملا روس نم ّدهو «دييقتلاب

 لضفأ مالسإلا نع هللا هزجف ءاهماهبتساو اهقالغتسا دعب هرارزأ حتفو
 , 27(ءازجلا

 اذه فيلأت ىلع ثعابلا نإ مث» :لاقف « زارطلا باتكل هفيلأت ببس نيب - ©
 (فاشكلا) باتك ةءارق ىف ّىلع اوعرش .ناوخإلا نم ةعامج نأ وه باتكلا

 هنإف ءيرشخمزلا رمع نب دومحم نيرسفملا ذاتسأ «ققحملا ملاعلا خيشلا ريسفت
 «ليزنتلا نم زاجعإلا هجو كلذ دنع حضتاف «ملعلا اذه دعاوق ىلع هسسأ

 هنأ اوققحتو «ليوأتلا نم جوعملاو ميقتسملا نبي ةقرفلا هجو هلجأ نم فرغعو

 ىلع فوقولاو «هكاردإب الإ نآرقلا زاجعإ قئاقح ىلع عالطالا ىلإ ليبس ال

 مل ينأل ءريسافتلا رئاس نع ًازيمتم ناك هجولا اذه لجأ نمو «هراوغأو هرارسأ

 يلمأ نأ مهضعب ينلأسف .هاوس نايبلاو يناعملا يملع ىلع ًاسسؤم ًاريسفت ملعأ

 قيقحتلاو .ظفللا ىلإ عجري بيذهتلاف «قيقحتلاو بيذهتلا ىلع لمتشي ًاباتك هيف
 . "”(يناثلا نع امهدحأل ةحودنم ال ذإ «يناعملا ىلإ عجري

 :لاقف «جهنملاو بيترتلا ثيح نم بتكلا رئاس نع هباتك هب زيمت ام ركذ 1
 ملعلا اذه يف ةفنصملا بتكلا رئاس نع ًازيمتم اذه يباتك نوكي نأ وجرأو»

 علطُي يذلا «قينألا قيفلتلاو .بيجعلا بيترتلاب هصاصتخا :امهدحأ «نيرمأب

 .هرارسأ ىلع ءاوتحالا هديفيو ءملعلا دصاقم ىلع ةلهو لوأ نم رظانلا

 ."”«بيرقتلاو حاضيإلاو «ريسيتلاو ليهستلا ىلع هلامتشا :امهيناثو

 :نيدصقمل داري هنأ ملعاو» :لاقف «نايبلا ملع دصقم نع ثدحت - ٠

 «هللا باتك زاجعإ ةفرعم ىلع عالطالا وهو «ينيد دصقم اهنم لوألا دصقملا

 زارحإب الإ كلذ ىلع فوقولا نكمي ال ذإ . - ٍةِلي - هللا لوسر ةزجعم ةفرعمو

 )4/١(. «قباسلا ردصملا (1)
 )0/١1(. «قباسلا ردصملا (؟

 .(5/1) «قياسلا ردصملا (*)
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 «ةبقثملا يف مولعلا فرشأ نمل ملعلا اذه نإف «هروغ ىلع عالطالاو «نايبلا ملع
 . "”(ةبترملا يف اهالعأو

 : "”نونف ةثالث يف هلعج دقف باتكلا بيترت امأ-

 «نايبلا ملع ريسفت اهيف ركذن ةقباسلا تامدقملا موسرم» :لوألا نفلا

 ىلإ قيرطلاو «ةيبدألا مولعلا نم هتلزنمو .هعوضومو هتيهام نايب ىلإ اهيف ريشنو
 «ةحاصفلاو ةغالبلا ةيهام نايب نم كلذب قلعتي امو «هترمث نايبو «هيلإ لوصولا
 ريغ ىلإ ءامهماسقأ نايبو زاجملاو ةقيقحلا يناعم ىلإ ريشنو ءامهنيب ةقرفتلاو
 .ةدمانس نمد اجل ةدعاقو ًاديهمت نوكي امم كلذ

 يناعملاب ةقلعتملا ثحابملاب قلعتي ام ملع ىلإ هيف ريشنو» :يناثلا نفلا

 هيف حرشنو ءاهماسقأو نايبلا مولعب ةقلعتملا ثحابملاب هفدرنو ءاهمولعو
 . «عيدبلا ملعب ثحابملا نم قلعتي ام

 مولعلا هذهل ةلمكتلاو ةمتتلا ىرجم ًايراج نوكي ام هيف ركذن» :ثلاثلا نفلا
 ةياغ ال يتلا ةياغلا ىلإ لصو دق هنأو «ميظعلا نآرقلا ةحاصف هيف ركذن «ةثالثلا
 هنإف «ةحاصفلاو نايبلا يف هلوخد مظع نإو مالكلا نم ًائيش نأو ءاهقوف
 هجو ركذنو «هلثمب دحأ ىتأي ال قلخلل ًازجعم هنوك ركذنو «هلثاميالو «هيناديال

 ريغ ىلإ «هيف راتخملا هجولا رهظنو .«كلذ يف ءاملعلا ليواقأ ركذنو «هزاجعإ
 . (ةريزغلا تكنلاو «ةريثكلا دئاوفلا نم كلذ

 : فيرعتلل نيتقيرط ددح دقف «نايبلا ملعل فيرعت نم رثكأ ركذ 4

 ىلع امهنم دحاو لك يناعملا ملعو نايبلا ملع نم لك فيرعت : ىلوألا
 . هدارفنا

 ةقباطملا ةيبرعلا ظافلألا لاوحأب ملعلا وه» :يناعملا ملع فرع هيلعو
 .«امهريغو ةيبلطلا رومألاو ةيئاشنإلا رومألا نم «لاحلا ىضتقمل

 )١( «قباسلا ردصملا )١/7”"(.

 .قباسلا ردصملا (؟) )١/97-57(.
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 ةلالدلا حوضو يف ةفلتخم قرطب دحاولا ىنعملا داريإلا :نايبلا ملع فرعو

 .«اهريغو هيبشتلاو ةيانكلاو ةراعتسالاك ؛ هيلع

 : تافيرعت ةثالث ركذي انهو «ةدحاو ةيهام يف امهنيب عمجلا : ةيناثلاو

 لئالدو «ةبكرملاو ةدرفملا ملكلا رهاوجب ملعلا وه» :لوألا فيرعتلا
 .«اهبارعإو اهعضو ةهج نم ال «ةبكرملا ظافلألا

 نم «ةبكرملاو ةدرفملا ملكلل ضرعي امب ملعلا وه» :يناثلا فيرعتلا

 .«صوصخلا هجو ىلع ةغالبلا نم ةبكرملا ملكلل ضرعيو «ةحاصفلا

 لاوحأ ةفرعم ىلع فرقولا هعم نكمي يذلا ملعلا وه» :ثلاثلا فيرعتلا
 . ''”(زاجعإلا

 نآرقلا نأ ىري وهو «هباتك يف اهب ينع يتلا زاجعإلا ةلأسمل ضرع - ٠

 : يه ءاهكلتما صئاصخ ثالثب زجعم

 ديقعتلا نع ةئيرب اهنأ ىنعم ىلع هظافلأ ىف ةحاصفلا :ىلوألا ةصاخلا»

 ةبوذعو ءافصو ةقر «لاسلسلا اهنأك اهيلع يرجت «ةنسلألا ىلع ةفيفخ «لقثلاو

 .ةوالحو

 قاسمو «لثم لك برضم ىلإ ةفاضإلاب «يناعملا يف ةغالبلا : ةيناثلا ةصاخلا

 .ظعاوملا نساحمو «ديعولا عاونأو «يهاونلاو رماوألا يفو ءربخو ةصق لك

 . قايس غلبأ ىلع ةقوسم اهنإف «ةينآرقلا مولعلا هيلع تلمتشا امم كلذ ريغو

 هذه نم هانركذ اميف هارت كنإف «قايسلا نسحو مظنلا ةدوج : ةثلاثلا ةصاخلا

 )ب ع 1 ع 5 8 2 41

 . "”(هلمكأو هنسحأو ماظن متأ ىلع ًاموظنم مولعلا

 نع فيض يقوش روتكدلا هركذ امب يولعلا نع ثيدحلا زجون ًاريخأو ١
 ةجوازم هنأ باتكلا اذهل انضرع نم حضتيو» :لاق ثيح «هباتك ةميقو هجهنم

 ةجوازم يهو «يكاكسلاو يزارلا رخفلا ةسردمو ءريثألا نبا ثحابم نيب

 )١( «قباسلا ردصملا :رظنا )1١/١7-11١(.

 )6( «قباسلا ردصملا )#/ 2٠5 4٠08(.

 ا

 ل



 نم طيلخ ىلإ باتكلا اهب لوحتيل ىتح .ةصحافلا ةرظنلاو ةقدلا اهصقنت
 يف هلخدأ امب ال .هقفلا لوصأ ملع ةغبصب ْغبُص طيلخ وهو «ءارآلاو تاهاجتالا

 نم هلوصف فدرأ امب ًاضيأ لب ,بسحف نييلوصألا ثحابم نم هبناوج ضعب
 ماكحأ ءازإب اننأكو .ءماكحأ ةملك نم هيف راد امبو «قئاقدو تاراشإو تاهيبنت

 فينصتلا ةقد باتكلا دقفي هلك كلذبو «تاعوضوملا نم ًاريثك رركو .ةيهقف
 ةيويحلا هصقنت هليلحت نأ ريغ ءاهليلحتو صوصنلا نم هيف رثكأ دقو «يغالبلا
 رهاقلا دبع نع تاجرد هب لزني امم .ساسحإلا ةدحو قوذلا 0

 . '!”(رئاسلا لثملا هباتك يف ريثألا نبا نع ًاضيأو «يرشخمزلاو

 الال ال

 .(0777) ص «خيراتو روطت ةغالبلا 220(

0 

 رهف
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 يسلدنألا نايح يبأ دوهج :اعسات

 أدب هنأ ركذو «(طيحملا رحبلا ريسفت) :''"يسلدنألا نايح وبأ بتك - ١
 اذه فينصت ىلع تفكعف» :لاقو «هرمع نم نيسمخو عبس ةنس باتكلا فينصت

 يف سانلا عضو ام يف ركفلا ليجأو «بابللاو وفصلا باختناو «باتكلا

 لحأو ءاهلوطم صخلأف «مهفيلآت نم هوحرتقا ام يف رظنلا معنأو «مهفيناصت
 ءاهدقنم صلخأو ءاهددبم ددجأو ءاهقلغم حتفأو ءاهقلطم ديقأو ءاهلكشم
 علطملا الا ما اطل ةركفملا ةوقلا هتجرختسا ام كلذ ىلإ فيضأو

 «بارغإ يأ دوجولا يف برغملا بارعإلا ملع قئاقد نمو «نآرقلا زاجعإ ىلع

 نم ىوح مكف «بدآلا نايبو ءبرعلا ناسل نم ةليوطلا رامعألا يف صنتقملا

 ىلع فوكعلاب تلصحت ءاهجتنم ينهذ ةبيرغ نمو ءاهجرختسم يركف ةفيطل
 «رثنلاو مظنلا بيلاسأ يف فرصتلاو «ةيوحنلا بيكارتلا يف رظنلاو «ةيبرعلا ملع
 اهقيرب باص الو «نهذ اهتراثإ ىلإ دتهي مل ءرعشلاو بطخلا نينافأ يف بلقتلاو
1 

 ةيانع ىهو «ةغللاو وحنلاب هتيانع ىلع لدي امم «هيوبيس باتكب داشأ -
 «ريسفتلا ملع ىلإ هسفن تقات نمل ريدجف» :لاق ثيح «ةيسلدنألا هتئيب نم عبنت

 اذه يف وهف ؛هيوبيس باتك ىلع فكتعي نأ ءريرحتلاو هيف قيقحتلا ىلإ تقرتو
 نم نفلا اذه يف قلأ ملو «هيلإ تالكشملا لح يف دنتسملاو «هيلع لوعملا نفلا

 «يرمّتلا «ينايجلا «يسلدنألا «يطانرغلا نايح نب فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم 00
 «تاغللاو مجارتلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةيبرعلاب ءاملعلا رابك نم «نايح وبأ «نيدلا ريثأ
 يفوتو .ةرهاقلاب ماقأ نأ ىلإ لقنتو «ةقلام ىلإ لحرو «ةطانرغ تاهج ىدحإ يف دلو

 .(15؟/9) «مالعألا رظنا .(م1144 ١١905 - هالؤ0 )505  .اهيف
 .م19487 /ءه507١ .ةيناثلا ةعبطلا ءركفلا راد )27/١« .طيحملا رحبلا ريسفت (5)
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 يف يناديف مهلضاني نم الو «ةلثامملا نع ًالضف يسلدنألا انرطق لهأ براقي

 . '2)(ةلضانملا

 متتخأ مث) :لاق ثيح «عيدبلاو نايبلا نع ثدحتيس هنأ هجهنم يف ركذ " 

 مدع نم هيفا ورعال اه «ايبك جو ادق ودرع رق كارألا رين لقت ىف ينقلك
 كلت نومضم هب حرشأ روثنم مالكب تايآلا رخآ عبتأ مث ءاصخلم ميديلاوداجلا

 «صيخلت نسحأ يف اهلمجم ًاصخلم «يناعملا كلت نم هراتخأ ام ىلع تايآلا

 ديري نمل ًاجذومنأ كلذ راصو ءريسفتلا يف مدقتت مل ناعم ركذ اهعم رجني دقو

 . "”(نآرقلا رئاس نم يقب اميف كلذ كلسي نأ

 تاعوضوملا نسحأو «مولعلا نم ريسفتلا ملع هيلإ جاتحي ام ركذ
 : يه «ريسفتلل هوجو ةعبس ددعو «مولعلا كلت يف يتلا - بتكلا

 هيف تاعوضوملا نسحأو «افرحو ًالعفو ًامسا ةغللا ملع :لوألا هجولا

 نبال بعوملاو ٠ يرهزألا باتك :هيف ةلوطملا بتكلا نمو « هديس نبا باتك
 رفعج نب دمحم هللا دبع يبأل عماجلا باتكو «هديس نبال مكحملاو «ينايتلا
 . يلاقلل عرابلاو ءيرهوجلل حاحصلاو «يميمتلا

 ةهج نمو اهدارفإ ةهج نم ةيبرعلا ملكلل يتلا ماكحألا ةفرعم : يناثلا هجولا

 « هيوبيس باتك هيف عوضوم نسحأو .وحنلا ملع نم كلذ ذخؤيو اهبيكرت

 نسحأو «كلام نب دمحمل دكئاوفلا ليهست باتك نورخأتملا عضوام نسحأو

 . روفصع نبال عتمملا باتك فيرصتلا يف عضو ام

 ملع نم كلذ ذخؤيو «حصفأو نسحأ بيكرتلا وأ ظفللا نوك : ثلاثلا هجولا

 يف بيقنلا ناميلس نب دمحم هخيش هعمج ام امهعمجأو  عيدبلاو نايبلا

 مزاحل ءايدألا جارس و ءاغلبلا جاهنم باتكو « هريسفت ةمدقم يف نيدلجم

 . ينجاطرقلا

 )77/١(. «قباسلا يسرا )0(

 )0/١(. «قباسلا ردصملا (0)

 ايد

 سَ



 ذخؤيو .«خسنو لوزن ببسو .لمجم نييبتو «مهبم نييعت :عيارلا هجولا
 دقو «ثيدحلا ملع نم كلذو - ٍةياَي - هللا لوسر نع حيحصلا لقنلا نم كلذ

 .. .ىعفاشلاو «هجام نباو «ىئاسنلاو «دواد

 ءصوصخلاو مومعلاو «نييبتلاو لامجإلا ةفرعم :سماخلا هجولا

 اذه رثكأ صتخيو ءاذه هبشأ امو ىهنلاو رمألا ةلالدو ءدييقتلاو قالطإلاو

 يف همظعمو «هقفلا لوصأ نم انه ذخؤيو «نآرقلا نم ماكحألا ءزجب هجولا
 لوصحملا باتك نفلا اذه يف ام عمجأ نمو . . .ةغللا ملع ىلإ عجار ةقيقحلا

 . .يجابلل ةراشإلاو «يزارلل

 ليحتسي امو «هل بجي امو «ىلاعت هللا ىلع زوجي اميف مالكلا : سداسلا هجولا

 ىف رظنلا تنمضت ىتلا تايالاب هجولا اذه صتخيو «ةوبنلا ىف رظنلاو ؛هيلع

 «٠ مالكلا ملغ نم ادع ةغؤيو .ةارتلا زاجعإ يلو فايسالا ينو.« قلاع ىرانلا

 نايتإ وأ «ةكرح رييغت وأ ءصقن وأ ةدايزب ظافلألا فالتخا : عباسلا هجولا

 «تاءارقلا ملع نم هجولا اذه ذخؤيو ءداحآو رتاوتب كلذو ءظفل لدب ظفل

 «شذابلا نب رفعج يبأل عانقإلا باتك عبسلا تاءارقلا يف تاعوضوملا نسحأو

 .'"”يروزرهشلل حابصملا رشعلا تاءارقلا يفو

 نباو يرشخمزلا ىلع ىنثأو «ةغالبلا ملع ىلإ ريسفتلا ملع ةجاح نيب 8
 هنظي امك طقف «وحنلا ملع ىلع ًافقوتم سيل ريسفتلا ملع نإ» :لاق ثيح ءةيطع
 ننفتلاو ةحاصفلا يف فرصتلا نع لزعمب مه ةيبرعلا ةمئأ رثكأ لب «سانلا ضعب

 ًاعراب ًايوحن ىرت نأ لقو «ريسفتلا ملع يف مهفيناصت تلق كلذلو «ةغالبلا يف
 دقو ءوحنلا ملع يف لغوتي ةحاصفلا يف ًاعراب ىرت نأ لق امك ءرثنلاو مظنلا يف
 راعشأ نم تايبأب قطني نأ نسحي ال وهو وحنلا ملع يف ةمامإلل بسني نم انيأر
 ملع نم هيلع توطنا ام ىلع ملكتي وأ ءاهلولدم فرعي نأ نع ًالضف «برعلا
 مساقلا يبأ رد هلو !؟ريسفتلا ملع ىطاعتي نأ اذه لثمل ىنأف «نايبلاو ةغالبلا

 )١( «قباسلا ردصملا )١/97-657(.

 نددت

 يلي سنع <"



 امب مولعلا ًالمأ نإ مث :هصن ام ريسفتلا يف هباتك ةبطخ يف لاق ثيح يرشخمزلا

 فطلي تكن بئارغ نم «حراوقلا بابلألا رهبي امب اهضهنأو «حئارقلا رمغي
 «هيطاعتل متي ال يذلا ريسفتلا ملع ءاهكلس قدي رارسأ تاعدوتسمو ءاهكلسم

 هيقفلاف « نآرقلا مظن باتك يف ظحاجلا ركذ امك «ملع يذ لك هيف رظنلا ةلاجإو
 ايندلا لهأ َّزب نإو ملكتملاو ءماكحألاو ىواتفلا ملع يف نارقألا ىلع زرب نإو
 .ظفحأ ةيرقلا نبا نم ناك نإو رابخألاو صصقلا ظفاحو «مالكلا ةعانص يف
 نم ىحنأ ناك نإو يوحنلاو ءظعوأ يرصبلا نسحلا نم ناك نإو ظعاولاو
 كولسل مهنم دحأ ىدصتي ال «هييحل ةوقب تاغللا كلع نإو يوغللاو .هيوبيس

 يف عرب دق لجر الإ «قئ ئاقحلا كلت نم ءيش ىلع صوغي الو «قئارطلا كلت
 امهدايترا يف لهمتو «نايبلاو يناعملا ملع :امهو «نآرقلاب نيصتخم نيملع

 ةفرعم يف ةمه امهناظم عبتت ىلع هتثعبو «ةنمزأ امهنع ريقنتلا يف بعتو «ةنوآ
 نوكي نأ دعيو «هللا لوسر ةزجعم حاضيتسا ىلع صرحو هللا ةجح فئاطل
 «تاعلاطملا ريثك .ظفحو قيقحت نيرمأ نيب , ًاعماج «ظحب مولعلا رئاس نم ًاذخآ
 ملع يف ًاسراف «هيلع درو دّرو .هيلإ عجرو انامز عجر ردق «تاعجارملا ليوط
 ءاهداقنم ةعيبطلا لسرتسم كلذ عم ناكو «باتكلا ةلمج يف ًامدقم «بارعإلا

 ًاهبتنم .اهنأش فطل نإو ةجحملل ًاكارد .سفنلا ناظقي ءاهداقو ةحيرقلا لعتشم

 ةبرد اذ ًافرصتم «ًايفاج ًاظيلغ الو «ًايساج ًازك ال ءاهناكم يفخ نإو ةزمرلا ىلع
 فيك ملع دقو ءركفلا تابن حيقلتب ضير ريغ ًاضاترم «رثنلاو مظنلا بيلاسأب
 يف عقوو .هقياضم ىلإ عفد املاط ,ءفصريو مظني فيكو .فلؤيو مالكلا بتري
 ,©0نآرقلا ريسفت يطاعتم فصو يف يرشخمزلا مالك ىهتنا .هقلازمو هضحادم
 «ءابدألا هسنجب رهبي يذلا فيصرتلا نم هيلع ىوتحا امو مالكلا اذه ىرت تنأو
 «نآرقلا ريسفت يف رظنلل هتيلهأب هل دهاش وهو ءءاغلبلا هتحاصفب رهقيو

 . ””(ناقرفلا قئاقر جارختساو

 فالتخا عقو انهاهو «ةينآرقلا ةغالبلاب يرشخمزلا 0 ا اذه مدقت 000(

 .(4/5) يلا رحبلا ريسفت :رظنا 00
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 نب دومحم مساقلا وبأ اذهو» :ةيطع نباو يرشخمزلا ىلع ًاينثم فيضيو

 ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم وبأو «ءيرشخمزلا يمزراوخلا يقرشملا رمع
 نم لضفأو «ريسفتلا ملع يف فنص نم لجأ .«يطانرغلا يبرغملا يسلدنألا

 ءايحألا يف ادلخو .سمشلا راهتشاك ارهتشا دقو «ريرحتلاو هيف حيقنتلل ضرعت

 روثنم نم «مولعلا يف مدقت ىلع لدي هيف امهمالكو ءسمرلا يف اده نإو

 يناعملا يملع نم نكمتو «بادآلا نونف يف بلقتو «موهفمو لوقنمو «موظنمو
 ىلع لدي ام ءيرشخمزلا باتك نوضغ يفو ءامهيباتك يتبطخ يفو «بارعإلاو
 :0/ ق1 رهان اهتراتضوا لن دما هرات امكن

 ريسافتلا مهأ نم دعي وهف .ىمسم ىلع مسا طيحملا رحبلا ريسفت نأ قحلاو
 . يرشخمزلا ريسفت دعب ينارقلا وحنلاو «ةينارقلا ةغالبلاب ةيانع

 ال ال ال

 )١( قباسلا ردصملا « )١/97-٠١(.
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 يشكرزلا دوهج :ارشاع

 هباتك يف نآرقلا زاجعإ نع ثيدحلا يف مهسأ نمم ©7يشكرزلا مامإلا
 : هيباتك يف ًاريثك يطويسلا هنم دافتسا دقو . (نآرقلا مولع يف ناهربلا) :ميقلا
 نكميو « (نآرقلا مولع يف ناقتإلا) و « (نآرقلا زاجعإ يف نارقألا كرتعم)

 ةيتالا رومألاب هلمع زاجيإ

 لاقو ءزاجعإلا عوضومل نآرقلا مولع نم نيثالثلاو نماثلا عونلا صصخ
 نب ركب وبأ يضاقلا مهنم فينصتلاب هودرفأو ةمئآلا كلذب ىنتعا دقو» : هتيادب يف
 «ينامرلاو «يباطخلا باتكو .هلثم فنصي ملو : يبرعلا نبا لاق «ينالقابلا

 - ِةِلكَي - يبنلا ةوبن نأل ردقلا ميظع ليلج ملع وهو . مهريغو «يزبزعل ناهربلاو
 :ىلاعت لاق ءزاجعإلا ةفرعمب ماملعلا بجوي وهو ؟ نآرقلا ةيقابلا اهتزجعم

 ليتم لإ ةيقر ندري رولا نإ بدلطلا يسال يشل َكِتنإ هَنْلَرَأ بنك »
 تيركشللا مدع نو ل: هتاحيس' لاق 61١ + يفازيإ] 4 قيل قرملا
 ؛ هيلع ةجح هايإ هعامس نأ الولف « [1 :ةبوتلا] 4 م ع مكر

 :ىلاعت لاقو ةرددعم هولا حش روحو ا

 م ل اهل وقع قرأ يول اولاَفو ©
 0 ه١ : وعملا وتم لتب تنهسلا يع انرأ 3 دوخي د © ثدي
 00 ماقم مئاق «ةلالدلا يف فاك هنأو «هتايآ نم ةيآ باتكلا نأ ربخأف ١
 . '0«ءايبنألا نم هاوس تايآو «هريغ

 «ةيعفاشلا هقفب ملاع «نيدلا ردب ءهللا دبع وبأ «يشكرزلا هللا دبع نب رداهب نب دمحم )١(
 .نونف ةدع يف ةريثك فيناصت هل «ةافولاو دلوملا يرصم ءلصألا يكرت .لوصألاو
 .(6ت /50) «مالعألا :رظنا .(م17395- 4 - هاله5 - ا!/5:0)

 -(7/5١1١١1؟) ءاطع رداقلا دبع ىفطصم هثيداحأ جرخ «يشكرزلل «نآرقلا مولع يف ناهربلا قفز

 نكد

 هل
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 : نيهجو نم ركذ نآرقلا زاجعإو» :لاقف زاجعإلل نيهجو ةيادبلا يف ركذ -
 هر امتي وع سانا فريضي قئانلاو يقي قطعي راجع اهقدعا

 «كلذ دعب اهضفر ررقيل ؛ ميدقلا مالكلاب يدحتلا ةركف ًاشقانم فيضيو -

 «هزاجعإ ىف اوفلتخاو ءزجعم هللا باتك نأ ءالقعلا نيب فالخ الو» :لوقي

 تلك تزعل تاو «تاذلا ةفص وه يذلا ميدقلا مالكلاب عقو يدحتلا نإ :ليقف

 لادلاب عقو امنإ هنإ :هنأ ىلع روهمجلاو .اهزجع عقو هيفو «قيطت الام كلذ يف

 عم ءيشب يدحتلا حصي ال هنأ ملعاف كلذ تبث اذإف «ظافلألا وهو ؛ميدقلا ىلع

 نإ :هلثمل لئاقلا لوق هجتي الو ءيدحتلا اهب عقو يتلا ةهجلاب بطاخملا لهج
 يتلا ةهجلا نم هنكمي نأ دعب الإ هلثم عنصت نأ ىلع ًارداق تنك ًامتاخ تعنص
 . '”(اهنع بطاخملا زجع يعدت

 ءدرجملا فيلأتلاو بارعإلا ىلإ ًاعجار زاجعإلا نوكي نأ ةركف شقان - 5

 مل درجملا فيلأتلاو بارعإلا يف ًاعجار زاجعإلا ناك ولو» :لوقي .اهضفرو
 عقي نأ زئاج الو «مهريبك نع ًالضف «ةبرعم ظافلأ فيلأت نع مهريغص زجعي
 ىلع ةردق مهل سيلو ءرشبلا عينص نم تسيل اهنأل ؛ طقف يناعملا ىلإ ةبسنلاب

 نييك عريجملا ىلا رت نأ زئاج الو ءاهيلع لدي ام ريغ نم اهراهظإ

 ريغ جراخ رمأل زاجعإلا نوكي نأ نيعتيف ؛ دحاو لك ىلإ ةبسنلاب هنالطب
 , 20(كلذ

 دقو» :لاقف «زاجعإلا هوجو ىف ةفلتخملا لاوقألا ضرعل ةرقف صصخ  ه

 نع برعلا فرص هللا نإ :ماظنلا لوق وهو امهدحأ :لاوقأ ىلع هيف فلتخا
 راصف «يجراخ رمأ مهقاع نكل « «مهل ًارودقم ناكو «مهلوقع بلسو «هتضراعم
 شيلا تمتع نإ قو :ىلاعت هلوق لي دساف لوق وهو «تازجعملا رئاسك

 # اريهظ ٍضْعَبل ٌهُصْعَ ترك ّوَلَو ورشي نونأيال نايرعلا اذلع نمي اونأب نأ لع نجل

 . مهتردق ءاقب عم مهزجع ىلع لدي هنإف [88 :ءارسإلا]

 .م1948 مه «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد -

 .(١٠"/؟) «قباسلا ردصملا )١(

 )١١4/95(. «قباسلا ردصملا (؟)

717/ 

 سَ



 نامز لاوزب زاجعإلا لاوز وهو ؛ رخآ داسف ةفرصلاب لوقلا نم مزلي ًاضيأو
 مهنإف ءةمألا عامجإل قرخ كلذ يفو ءزاجعإلا نم نآرقلا ولخو «يدحتلا

 «نآرقلا ىوس ةيقاب هل ةزجعم الو « ىمظعلا لوسرلا ةزجعم ءاقب ىلع اوعمجأ

 . "ةزجعم هنوك لطبي زاجعإلا نم هولخو

 «فيلأتلا قلطم ال ءهب صاخلا فيلأتلا ىلإ عجار زاجعإلا هجو نأ يناثلا»

 نف لك عقوي نأب «ىنعم هتابكرم تلعو «ةنزو ًابيكرت هتادرفم تلدتعا نأب وهو

 .«ناهربلا يف ف يناكلمزلا نبا هراتخاو «ىنعملاو ظفللا يف ايلعلا هتبترم يف

 نأش نم كلذ نكي ملو «ةلبقتسملا بويغلا نع رابخإلا نم هيف ام ثلاثلا»
 لهأ يف هلوقو «[17 : حتفلا] # ارا ّنم ٠ َنيِلَحمََب لك# :٠ 3 ء«برعلا
 1 ([غ6م : رمقلا] 4 ريد َنوُلَويَو ةاوعو م أ مريم رس و 7 ردب

 ةياكح «نيمدقتملا رئاسو «نيلوألا صصق نع هرابخإ نم نمضت ام عب بارلا)»

 تن هتك نك اة كك | ادق قدا قنا نيكس ع حلاك ءاهرضحو اهدهاش نم
 . 44[2 :دوه] اذه لبي نِمَكُمْرَماَلَو

 «لعف وأ كوفر وهما اقللد ريلي نأ ريع نم امس رع هزاخا سماختلا

 :هلوقو 21١17 :نارمع لآ] 4 ُاَلَسْفَت نأ مك ِناَتَقِياَط تَّمَه دِإ # :هلوقك

 . [4 : ةلداجملا] دم نرمي اَْول حضن ف َنوُلفَيو هَل ا ل

 :لافنألا] ةيآلا # . . . تودوتو كلا يعل ىَدَعِإ ُهَّدلأ ٌمكدِعَي َدِإَو ## :هلوقو

 0 ا و سل

 وهو «قاذحلاو روهمجلا هيلع يذلا هنإ :لاقو ةيطع نبا هححصو سداسلا»

 يلاوتو «هيناعم ةحصو «همظنب عقو امنإ يدحتلا نأو .هسفن يف حيحصلا

 مالكلاب طاحأو ءًاملع ءيش لكب طاحأ هللا نأ هزاجعإ هجوو ءهظافلأ ةحاصف

 يلت نأ حلصت ةظفل يأ هتطاحإب ملع «نآرقلا نم ةظفللا تبترت اذإف ءًاملع هلك

 رشبلاو «هرخآ ىلإ نآرقلا لوأ نم كلذك مث «ىنعملا دعب ىنعملا نيبتيو «ىلوألا
 طيحي ال رشبلا نم ًادحأ نأ ةرورضلاب مولعمو «لوهذلاو نايسنلاو لهجلا مهعم

 قطنلا اذهبو «ةحاصفلا نم ىوصقلا ةياغلا يف نآرقلا مظن ءاج اذهبو «كلذب

 ل

 سَ



 يبنلا مهءاج املف «هلثمب نايتإلا اهتردق يف ناك برعلا نإ :لاق نم لوق لطبي
 مل نآرقلا لثمب نايتإلا نأ :حيحصلاو ءهنع اوزجبعو «كلذ نع اوفرص - دي -
 وأ ةبطخلا حقني غيلبلا ىرت اذهلو ؛ ؛ نيقولخملا نم دحأ ةردق يف طق نكي

 ول هناحبس هللا باتكو ءارج ملهو ءاهيف ريغيف اهيف رظني مث ال وع ةديصقلا

 . ؟دجوت مل ؛ ءاهنم نسحأ ةظفل ىلع برعلا ناسل ربدأ مث ؛ ةظفل هنم تعزن

 عضاوم يف اههجو ىفخيو .هرثكأ يف ةعاربلا انل نيبتت نحنو» :فيضيو
 «مالكلا زيمو ةحيرقلا ةدوجو قوذلا ةمالس يف ذئموي برعلا ةبترم نع انروصقل
 ةنظمو ةحاصفلا بابرأ اوناك ذإ ؛ برعلاب ملاعلا ىلع ةجحلا تماقو
 . «ةضراعملا

 عيمج نم ةمالسلاو «بولسألا ةبارغو ؛ةحاصفلا : زاجعإلا هجو نأ عباسلا»
 بيرق وهو «نيدلا رخف مامإلا هراتخاو .يدحتلاب ًانرتقم كلذ ريغو «بويعلا
 اذه لتناول أ ع ُنِجْلَاَو ٌينإلا ِتَعَمَسَحَأ ِنْيَل لف : ىلاعت لاق دقو قبس امم
 :ىلاعت هلوق ليلدب ؛ همظن لثمب :دارملاو . [84 : ءارسإلا] 4 لَفِي َنونأياَل نال

 نم) :يف ريمضلا نإ :لاق نم لوقو « 17 :ةرقبلا] 4 ءهِلْمَم نم روس أونأَك #
 قايسلاو ٠[ :ةزه] « وردت روسو :هلوقب فيعض هللا ىلع دئاع (هلثم
 .(دحاو

 هوجو عيمج نع جراخ هنأو «فيصرتلاو فيلأتلاو مظنلا نم هيف ام نماثلا»

 يضاقلا هراتخاو .مهتاباطخ بيلاسأل نيابمو «برعلا مالك يف داتعملا مظنلا
 .«هتضراعم مهنكمي مل اذهلو :لاق ركب وبأ

 .«يكاكسلا رايتخا وهو هنع ريبعتلا نكمي ال ءيش هنأ عساتلا»

 ثيح نم هيف زاجعإلا نإ ( ةغالبلا جاهنم ) يف مزاح لوق وهو رشاعلا»
 ًارارمتسا «هعيمج يف ءاهئاحنأ عيمج نم هيف ةغالبلاو ةحاصفلا ترمتسا
 نبا هركذ امم بيرق وهو . . . رشبلا نم دحأ هيلع ردقي الو «ةرتف هل دجوت ال

 . 0(ةيطع نباو يناكلمزلا

 انه هرركت ملف «مزاح نع ثيدحلا دنع زاجعإلا يف مزاح مالك ركذ مدقت 2000
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 سَ



 ءاملع نم نورثكألا بهذ هيلإو :هباتك ىف ىباطخلا لاق رشع يداحلا»
 اهليصفت مهيلع بعص امل نكل «ةغالبلا ةهج نم هيف زاجعإلا هجو نإ :رظنلا

 نم قبس ام عيمجب عقو زاجعإلا نإ :قيقحتلا لهأ لوق وهو رشع يناثلا»

 دحاو ىلإ هتبسنل ىنعم الف ءهلك عمج هنإف .هدارفنا نع دحاو لكب ال «لاوقألا
 :اهلئمف «قبسي مل امم كلذ ريغو لب «عيمجلا ىلع هلامتشا عم هدرفمب اهنم

 . "”(هعامس لوأ يف ةعور هلخادب ؛ هب ًانمؤم ناك نإ هعماس نإ

 تايرتفم ةملك ةشقانمل رخآو ”دارقلا نميزيشملا رده يف اضن وصح .

 نم أوُعْدَأَو ٍتئيرافُم - :َنَم روس ِرَشَمب أونَأَم لَك ةئرتفأ 1 َتولوُقَي مآ # :ىلاعت هلوق يف
 كتبه نأ ننعم ١[. 1 فوزا تقوم تك نإ هنأ نود نك يسعطتما

 ًداصفو ءًارعش نوكي نأ نع َنآرقلا هللا هيزنت يف ًالصفو ؟ةرورض نآرقلا زاجعإ
 . ””زاجعإلا عاونأ ىلعأ ىلع نآرقلا لامتشا يف

 عضوم يف ءيش لك عضوو «تاماقملا فالتخا يف الصف صصخ - ا/

 نإو .هب قيلي ام عضوم لك يف ظافلألا عضوو «همئالي ام عضوم لك يف ركذو
 تتافو «ةوالطلا كلت تبهذ رخالاب اهنم دحاو لدبأ ول ىتح «ةفدارتم تناك

 اذإو «ةدرفم الإ ليزنتلا يف درت مل ضرألا ظفل نأ :كلذ نمف .ةوالحلا كلت
 اهب نايتإلا ديرأ املو «ةدرفم الإ اهعم اهب تؤي نل ةعومجم ءامسلاو تركذ

 ظفلو .اهعمج نم ًايدافت [١؟ :قالطلا] 4# َنُهَلَم ٍضْرَأْلا َنِيَو 8# :لاق ةعومجم
 # َدَح َدكحَمْلا َةَعَفْلا ف # :ىلاعت هلوقك «ةدرفم الإ هيف لمعتست مل ةعقبلا

 عاعب : مهلوقك «ةفاضم اهدورو كلذ نسح تعمج نإف ١"[. :صصقلا]

 لدا نر كحتو »ا :ىلاعت هلوقك .لقعلا هب ًادارم بللا ظفل كلذكو . ضرألا

 51١5 -١١180(. /5) ؛قباسلا ردصملا ()

 .(١؟1157/9-99) «قباسلا ردصملا (؟)

 الورم

 سَ



 نود بذعي هنإف [؟١ :رمزلا] « بلْ يول ركن ## « [04 :رفاغ] * ٍببَْدْل
 . "”(دارفإلا

 مامأ قيرطلا دهم «زاجعإلا نع هثحبب - هللا همحر  يشكرزلا نأ ةصالخلاو
 . مهبتك يف زاجعإلا ةساردب نومتهي مهلعج امم «نآرقلا مولع يف نيثحابلا

 الال ال

 )١( «قباسلا ردصملا )١75/5(.

 انضم
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 يدامعلا دوعسلا يبأ دوهج :رشع دحأ

 ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ) :هريسفت ةمدقم يف ''”دوعسلا وبأ داشأ - ١
 «نايبلاو ةغللاب امهتيانعل ؛ يواضيبلا ريسفتو يرشخمزلا ريسفتب (ميركلا نآرقلا
 رصع لك يف ريسفتلا ةمئأ نيطاسأ هتالكشم ضماوغ ريسفتل ىدصت دقلو) :لاقف

 ريرحتلاو ريرقتلا ةرسأ نيطالس هتالضعم تاصيوع ريسيتل ىلوتو «راصعألا نم

 هدئارف اومظنف «هجبث ىف اوضاخو .هججل ىف اوصاغف ءراطقألا نم رطق لك يف

 ةليلج ًابتك اوفنصو «ريرقتلا ضرعم يف هدئاوف اوزربأو «ريرحتلا كلس يف
 ديهمت ىلع اورصتقاف نومدقتملا امأ .راثألا ةليمج ًاربز اوفلأو ءرادقألا

 نم مهغلب امبسح ءماكحألا بيترتو «مارملا نييبتو «ىنابملا دييشتو «ىناعملا

 اومارف ؛ نوققدملا نورخأتملا امأو .مالسلاو ةيحتلا فئارش هيلع ؛مانألا ديس

 لئالد سانلا نياعيل «ةقتافلا هايافخ ءادبإو «ةقئارلا هايازم راهظإ كلذ عم

 «ةينابرلا ةميركلا بتكلا رئاس نع «هزايتماو هلضف دهاوش اودهاشيو «هزاجعإ
 نساحملا نونفل ةعماج «ةعراب ًارافسأ اونودف «ةيناحبسلا ةميظعلا ربزلاو

 «ةفيطل دئاوعو «نايعألا نويع اهب رقت «ةفيرش دئاوف اهنم لك نمضتي «ةعئارلا

 نأشلاب نادرفتملا ليزنتلا راونأو فاشكلا اميس ال «ناهذألا ناذآ اهب فنشتي

 هنأك «زارحإ يأ قبسلا بصق زرحأ دق امهنم الك نإف «ليمجلا تعنلاو «ليلجلا

 امهروطسو «ناسحلا ايازملا ايارم امهفئاحص ءزاجعإلا هجو ءالتجال ةأرم

 روهدلا فلاوسو مايألا قباوس يف ناك دقلو «نايقعلا دئالقو نامجلا دوقع

 امهتضوافمل يباصتنا نامزو ءامهتسراممو امهتعلاطمب يلاغتشا ناوأ ماوعألاو

 مظنأ نأ ؛ راهنلا فارطأو ليللا ءانآ رارمتسا ىلع يدلخ يف رودي ءامهتسرادمو

 ءاملع نم ءرعاش ءرسفم .دوعسلا وبأ ىلوملا «يدامعلا ىفطصم نب دمحم نب 0 200

 .(09/97) «مالعألا :رظنا .(م16ا05 )١455  - (ه985 )494  ءنيبرعتسملا كرتلا
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 فيضأو «قينأ كيترت ىلع امهذئارف ررغ بترآو «قيقد طمس ىف امهدتارف زود

 ىف هتفداصو «قئاقحلا رهاوج نم ةرخافلا بتكلا فيعاضت يف هتيفلأ ام امهيلإ
 عيصرتلا قيرطب اهلالخ كلسأو «قئاقدلا رهاوز نم ةرخازلا ملاوعلا فادصأ

 ليلكلا رظنلا هب حمسو «ةينابرلا ةيانعلاب ليلعلا ركفلا حنس ام «ليلجلا همظن

 رهام لك نم ممهلا قانعأ اهيلإ دتمي فراعم فراوع نم «ةيناحبسلا ةيادهلاب

 تاقيقحتو «بيرأ ريرحن لك نم ممألا قادحأ اهيلإ ونرت بئاغر بئارغو «بيبل
 تارطخ ليزت ةئيتم تاقيقدتو «مادقألا ضحادم يف ماهفألا تارثع ليقت ةنيصر

 راظنأ كرادمو «نوؤشلا اهيف هبتشي راكفأ كراعم يف «مانألا رطاوخ نم ماهوألا

 «نوزخملا رسلا قئاقد نم «نومكلا راتسأ ءارو نم زربأو «نونظلا اهيف طلتخي

 ايافحخ نم «نويعلا هب رقتو .سوفنلا هيلإ نئمطت ام «نونكملا باتكلا نئازخ يف

 . ""0(زونكلا ايابخو زومرلا

 دقو «ةريثك هوجول ركذ [١:ةرقبلا] 4 ملا# :ىلاعت هلوق ريسفت يف ءاج - ؟
 يذلا نكلو» :لاق ثيح ء؛زاجعإلا ىلع ليلد اهنأو ءروسلل ءامسأ اهنأ حجر

 هيلإو ءرثكألا عامجإ هيلعو ءاهب ةردصملا روسلل ءامسأ اهنوك امإ : ليوعتلا هيلع
 ةفورعم «ةيبرع تاملك اهنأب ًاناذيإ اهب تيمس :اولاق «هيوبيسو ليلخلا بهذ
 يدحتلاو زاجعإلا ىلإ ءاميإ هيف نوكيف ؛ ظافلألا هذه تايمسم نم «بيكرتلا
 نع اوزجع امل لجو زع هللا نم يحو هنأ الولف ءظاقيإلا ليبس ىلع
 . '"”(هتضراعم

 ُقررو درو تمل وف كَم نب ٍبْيَصَك وأ 9 : ىلاعت هلوق ريسفت يف ءاجو -
 [14 :ةرقبلا] 4َنرفَكْلأي طيح ناو تملأ َرَدح ٍيِعوَصل َنِم مندا هي هَ لحي
 نايبلا معيل ؛ ليثمت رثإ مهلاحل ليثمت (بيصك وأ)» :لاق ءهتدئافو ليثمتلل ركذ

 نونف يف مهننفت نإف «ليوهتلاو عيظفتلا نم اهقح يفويو «ليلجو قيقد لك اهنم

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «(5© )5/١  ءميركلا نآرقلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ )١(

 . ثوريب

 )5١7/1١(. «قباسلا ردصملا (؟)

 نضفوإ

 ل



 هنأش يف برضي نأب قيقح «لاح ىلا لاح نم اهيف مهلقنتو «لالضلاو رفكلا

 دقعيو «بائطإلا بانطإ هحرشل دميو «لاقملا ةنعأ هتبلح يف يخريو «لاثمألا

 ةلازجلا نم طسقو «ةغالبلا نم ظح هل مالك لك نأ امل ؛ باوبأو لوصف هلجأل

 كنظ امف ءزاجيإلاو بانطإلا : يماقم نم لك قح هيف ىفوي نأ دب ال ؛ ةعاربلاو
 ليثمتلا اذه يف مهيلع ىعن دقلو ؟ليلجلا ليزنتلا نم زاجعإلا ةورذ يف امب

 نم يتأيس امل ,فاضملا فذح ىلع لوألا ىلع فطع وهو «مهتايانج ليصافت

 يواستب ناذيإلل وأ ةملكو ,ءبيص يوذ لثمك يأ :«كلذل ةيعدتسملا رئامضلا

 امهبو امهنم ةدحاو لكب ليثمتلا ةحصبو هيبشتلا هجوب لالقتسالا يف نيتصقلا

 ىلع قلطي «ريثأتو عقو هل يذلا لوزنلا وهو «بوصلا نم لعيف بيصلاو ءًاعم
 : خامشلا لاق «باحسلا ىلعو رطملا

 بيص دعولا قداص ناد محسأو 2ابصلا عم بونجلا جسن ةيآافع

 عون هب ديرأ هنأ امل هريكنتو «يناثلا همازلتسال ءانهاه دارملا وه لوألا لعلو

 ةهج نم تاغلابملا نم هيف ام هب دمأو «لوألا ليثمتلا ىف رانلاك «لتاه ديدش هنم

 «ةديدشلا ءابلاو «ةددشملا ءايلاو «ةيلعتسملا داع ىه ىتلا ىلوألا هتدام

 لادلا هئانب ةهج نمو «باكسنالا ةدش نع عيبنملا بوصلا : ينعأ ةيناثلا هتدامو
 , 7(تابثلا ىلع

 يَ ف بر اَهدَسَو سيشل بَِممَياِإَوَح ٠# ىلاعت هلوق ريسفت يف ءاجو - 3

 ٌظ نمله( اشحن أَ ا ا يلا نا سس و رت

 ننللا هاج 1 ياش عر و ناو 113 ور لو ا ا
 :لاق «ميكحلا بولسألل ركذ [48 45 :فهكلا] # ارش انرَمَأ نم ُمَل ُلوُقَتَسَو
 .رافك مهو ءامهنيب رييختلا رهاظلا نأل ؛ ميكحلا بولسألا باب نم باوجلاو»

 الإ هل ضرعتي الف نمؤملا امأو «مالسإلا ةوق هقح يف ىعاريف رفاكلا امأ :لاقف

 كنأش نكيلو يأ ءربيختلا نود عيزوتلل امإو ءامإ نوكت نأ زوجيو .بجي امب

 .(اهدعب امو )8١/١ .«فاشكلا ريسفت :رظناو .(07 - 0؟/١) «قباسلا ردصملا )١(
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 نمل ىناثلاو «هلاح ىلع ىقب نمل لوألاف ناسحإلا امإو «بيذعتلا امإ
 :200تىات

 خَنْسَسَم َّنّبلأ ىذَوُب ناك ملك نإ » : ىلاعتإ 0 ل

 ُهَّنأَو #) :لاق «ةلكاشملل ركذ [0” : بازحألا] 4 نحل نم .يَتَسالُهَّنآَو مُكحنم

-_ 0 

 . '7(ةلكاشملل ءايحتسالا مدعب ما ءجورخلاب 0 «ىلاعت

 نمض دقو «ةيغالبلا هتدامب ىنغ دوعسلا ىبأ ريسفت نأ :ةصالخلاو'

 لدتو «سانلا اهب عفتنا ةيملع ةدام مدقو «يواضيبلاو يرشخمزلا نم اهمظعم

 . قيقحتلاو ثحبلا ىف نيخسارلا نم هنأ ىلع

 عوضوم يف ءاملعلا ضعب دوهج ىلإ زاجيإب ريشن «ثحبملا اذه ماتخ لبقو

 :ءالؤه نمف «زاجعإلاو ةغالبلا

 بيرقلا ىصقألا) باتك بحاص (ه1/49ت) يخونتلا ورمع نب دمحم - ١

 ةيوضع ةدحو ةغالبلا دعت يتلا ريثألا نبا ةقيرط عبتي وهو» . (نايبلا ملع يف

 اذإف «ةجلاعملاو ثحبلا ةقيرط يف ريثألا نبا فلاخي كلذ دعب وه مث «ةطبارتم

 ىلع دمتعي يخونتلا نإف «يبدألا قوذلا ىلع هثحب يف دمتعي ريثألا نبا ناك

 7” ةطفملا و وفعلا

 نف لك يف فرطتسملا) باتك بحاص ”يويسالا نيدلا باهش -

 ليلحت نود «ماع لكشب زاجعإلاب هونت يتلا بدألا بتك نم وهو « (فرظتسم

 .(؟147/6) «قباسلا ردصملا )١(

 .(١١؟,//90) «قباسلا ردصملا (؟)

 .(ةه0) ص «قيتع زيزعلا دبع .د ءعيدبلا ملع فرق

 هيرشبأ ىلإ ةبسن «حتفلا وبأ «نيدلا ءاهب «يلحملا يهيشبألا روصنم نب دمحأ نب دمحم (:)

 «مالعألا :رظنا .(م1148 - )88"١ - (867  ال40) ءرصمب ةيبرغلا ىرق نم

 ةةسضت ام
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 «مانألا ديس ىلع ىلاعت هللا هلزنأ» :نآرقلا نع هثيدح يف لاق دقف «ليصفتو

 مظعأ نم ناكف «مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلعو هيلع «ماركلا ءايبنألا متاخو

 لاق «هلثم نم ةيآب نايتإلا نعو هتضراعم نع ء ءاحصفلا هللا زجعأ نأ هتازجعم

 ِتَعَمَسْجَأ ِنَل لق : ىلاعت لاقو . [9* :ةرقبلا] 4 ءهِلَثِم نِم َةَروُس ْاونْأَف 8 : ىلاعت

 4 اريهظ ٍضْعَبل حمص مهطعب تن ولو ولقب تونأيال نقلا اذه لقب وأي نأ لع نحْلاَو نجلا
 «همالعأ نم عطسأ ال«نيبتسملا قحلاو «نيبملا رونلا وهف .[484 :ءارسإلا]

 رثكأ الو «هتحاصف نم حجرأ الو ؛هتغالب نم حصفأ الو «هماكحأ نم عدصأ الو

 . 7(هتوالت نم ذلأ الو «هتدافإ نم

 نود نم زاجعإلاب نوهوني نيذلا ؛ بدألا بتك باحصأل لاثم يهيشبألاو
 . ميركلا نآرقلا يف هل عبتت هت الو «ليلحت

 الال ال

 م٠5 لوا ءتوريب «ةايحلا ةبتكم راد 58(2) ص «فرظتسم نف لك يف فرطتسملا فلل

 اودرما

 سَ



 عبارلا لصفلا

 ةثيدحلا ةضهنلا ةلحرم

 .اذه انموي ىتح .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا نم ًابيرقت دتمتو

 :ثحابم ةسمخ نم لصفلا اذه نوكتيو

 زاجعإلا ملعل ثلاثلا سسؤملا يعفارلا ةسردم :لوألا ثحبملا

 روشاع نب رهاطلا دمحم :ةغالبلاو قوذلا ةسردم : يناثلا ثحبملا

 بطق ديس :ينفلا ريوصتلاو بدألا ةسردم :ثلاثلا ثحبملا

 ةغالبلا يف ةديدج تاهاجتا : عيارلا ثحبملا

 زاجعإلا يف ةددعتم تاهاجتاو دوهج : سماخلا ثحبملا

 اندحي

0 

 لمه أ
0 



 لم نسا : 0 مما مق
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 ديهمت و

 : ةيخيراتلا ثادحألا زربأو ,ثيدحلا رصعلا يف ةضهنلا لماوع مهأ زجون

 ١ (ه505) ةئس دادغب طوقس دعب رصم ىلإ ةيسابعلا ةفالخلا تلقتنا «

 اتلخد مث «كيلامملا ىلإ اتراص مث «ماشلاو رصم يف ةيبويألا ةلودلا تماقو

 مالسإلا ةمصاع تراصو .(ه9451) ةنس نيينامثعلا كارتألا مكح تحت

 .ةيبرعلا ال ةيكرتلا ةيمسرلا ةغللاو «ةرهاقلا ال ةينيطنطسقلا

 يلع دمحم ةينامثعلا ةلودلا تلسرأف « (ه17/44١) ةئس رصم نويلبان ازغ- "؟

 . (م55٠18) ةنس رصم ىلع يلوتسي نأ عاطتساو ؛هجارخإل )١1801( ةنس اشاب

 ةراضح نم برغلا يف ام نأ ةيويدخلا ةرسألا سأر يلع دمحم ملع

 «سرادملا أشنأو «نييرصملا ميلعت يف ذخأف «ملعلا هساسأ امنإ ؛ نارمعو

 . (م1875) ةنس كلذو ءاوديفتسيل اسنرف ىلإ سرادملا كلت تبجنأ نمب ثعبو

 . فيرشلا رهزألا نم اوناك مهلكو «ثوعبلا تلاوت مث

 ةعبطملا تميقأو «ةمجرتلا رادو «نسلألا ةسردم ةرهاقلا ىف تحتف - 5

 عئاقولا تئشنأو «نويسنرفلا اهب ءاج يتلا ةيلهألا ةعبطملا ضاقنأ ىلع ةيرصملا

 . قرشلا يف ةيبرع ةفيحص لوأ يهو ةيرصملا

 ثيح «نانبل اهنمو «ىرخألا دالبلا ىلإ رصم ىف ريونتلا ةكرح ريثأت رشتنا- ©

 عباطملاو سرادملا تميقأو ءرصمب يلع دمحم وذح يباهشلا ريشب ريمألا اذح

 .تاللجملاو

 ةعماجلاو «سرادملا : يتأي ام ةثيدحلا ةيبدألا ةضهنلا لئاسو مهأ تناك - ؟
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 ةنس تحتف ىتلا ةيرصملا ةعماجلا :لثم .«ىرخألا تاعماجلاو «ةيرهزألا

 راشتناو «عباطملاو ةعابطلا راشتناو ؛ةرهاقلا ةعماجب تيمس مث «(م 140)
 «ةيبدألا عماجملا مايقو «ةيملعلا تاثعبلا لاسرإو «حراسملا دوجوو «ةفاحصلا

 يملعلا عمجملا أشنأ ثيح ةيملعلا عماجملا ماقأ نم لوأ نويروسلا ناكو

 . '"”ةيروسلا فراعملا ريزو يلع درك دمحم ةياعرب «(م1917) ةنس قشمدب

 «ةميدق ةيكيسالك :ةيبدأ سرادم ةئالث مايق :اذه رامث نم ناكو - ٠7

 .ةرصاعملاو ةلاصألا ةسردم : ىمست طسو ةثلاثو «ةئثيدح ةرصاعمو

 ةعيرشلاو «ىبرعلا ىملعلا ثارتلا ىلع ثيدحلا روطتلا ريثأت سكعنا دقو -6

 ىلإ ريثأتلا دتما كلذكو «نآرقلا زاجعإ ىف ةديدج تاهاجتا ترهظف ءاهمولعو

 . لصفلا اذه لالخ هسملت لواحن ام وهو «ةغالبلا كلذ نمو ءاهمولعو ةيبرعلا

 الال ل

 )5١6 -47٠(. ص «تايزلل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا ()

 نورت

 رهف
0 



 :لوألا ثحبملا

 زاجعإلا ملعل ثلاثلا سسؤملا يعفارلا ةسردم

 لعج دقو « (برعلا بادآ خيرات) هباتك '''يعفارلا قداص ىفطصم فلأ ١

 ضعب يف ٌالقتسم رشنو «ةيوبنلا ةغالبلاو نآرقلا زاجعإب ًاصاخ هنم يناثلا مسقلا

 مل انلق اذإ غلابن الو ءديدج يرصع جهنمب لفاح عماج باتك وهو ؛هتاعبط
 ديشر دمحم ديسلا ةداهش باتكلا اذه ةميقب كبسحو «لبق نم هلثم فنصي
 :ينالقابلاو رهاقلا دبع بتك ىلع ءانثلا دعب باتكلا ضرع يف لاق ثيح ؛ اضر

 ىفي ال وهف «بتكلا كلت اهيف تعنص ىتلا ةنمزألا ةجاحب ىفو دق كلذ ناك نإف»

 يف عضنأ تاهريؤ .«عيمزأ ناببو عهجلأ لوق ىلإ ةيغاد يع ذإ «نامزلا اذه ةجاحتب

 . عانقإلا ىلإ ىندأو ؛«عامسألل ىغصأو «بلل بلخأو «بلقلل بذجأ بولسأ
 بحاص ء«عدبملا رثانلا رعاشلاو ءعورألا بيدألا هل بدتناو اذه ىلإ ىوتسا

 ىلع براضلا «يناعملا رهاوج ىلع صاوغلا «قيقدلا مهفلاو «قيقرلا قوذلا

 ىف فنصف .ىعفارلا قداص ىفطصم ذاتسألا انقيدص «ىناثملاو اهثلاثم راتوأ

 هب اضن علمي  هنامز ريالا وهو دق ىتا «واقسألاك ال ارقي ذآ رقلا ناجعإ
 روثنمب كيهان .(!رخاآلل لوألا كرت مك) :رئاسلا لثملل ًاقادصم ناكف «لئاوألا

 لسرم وه الف «بيلاسألا عيمجل نيابملا هبولسأو «بيجعلا نآرقلا مظن يف هئلآل
 «ليترتلا تامغنو ديوجتلا لسرت ىلع ىصعتي «ليسارملا قونلاك نانعلا قلط

 هتايآ نمو «نازوألا يفاوقلا هيف مزتلت رعش الو «ناهكلا عجسك عوجسم وه الو

 هلصأ «باتكلا رابك نم ءرعاش «بدألاب ملاع «يعفارلا قازرلا دبع نب قداص ىفطصم )١(

 :رظلا .(ما9371/ - )1١59- 560”١اه - 188١ ءلاطنطب هتافو .ماشلا سلبارط نم

 .(5؟هراا/) «مالعألا

 انضر
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 لمج نم ةفلؤملا ىطسولاو «تاملكلاو نيتملكلاو ةدرفملا ةملكلا تاذ راصقلا

 ةيا اهلوطأو «ةلقلا عمج اهروطس زواجتت ال اهنم ىلوطلاو .عابرو ثالثو ىنثم

 ىلع نيعملا هب قئاللا ليترتلاب ىدؤي عون لكو «ةملك ةئم تزواجت دقف ؛نيدلا

 ش . (هربدت

 هيف مالكلا طسب ول فلؤملا ىلع ًاينمتمو «باتكلا ىلع ًاينثم فيضيو
 نيابم هب تلجت امب ماقملا اذه يف ءاج هنأب يعفارلل يتداهش ىلع ينإو» : رثكأ
 اذه دم ول تددو ءهحمالمو هيف قحلا حئاول تءاضأو .ءهحضاومو زاجعإلا

 هناضيف معف « ميمعلا ثيغلا لوادجب هلين تاريحب دمأ لب ,ءميدألا دم ثحبلا

 لك ةبسانمو ءاهلصاوفو اهيفاوقو ءاهرصقو اهلوط يف تايآلا مظن نيب قورفلا
 . "7(مالحألاو بولقلا يف هريثأت فالتخاو «مالكلا عيضاومل اهنم

 ةيوبنلا ةغالبلاو نآرقلا زاجعإل هصصخ يذلا يناثلا مسقلا يف سرد - ”

 ءءارقلاو ءءادألا قرطو ةءارقلاو «نآرقلا خيرات :يه ءنآرقلا مولعلا نم ةلمج
 تادرفمو «ةعبسلا فرحألاو .نآرقلا ةغلو «نيحلتلا ةءارقو «ةءارقلا هوجوو
 «نآرقلا بادآو «نآرقلا يف ةيبرعلا ةيسنجلاو .ةغللا يف نآرقلا ريثأتو «نآرقلا
 .نآرقلا رئارسو «مولعلاو نآرقلاو

 ءزاجعإلا ىنعم :نع ثدحتف ءزاجعإلا اياضق نم ةلمج لوانت امك

 يدحتلاو ءزاجعإلا ةقيقحو ءزاجعإلا يف مهتافلؤمو ءزاجعإلا يف لاوقألاو
 مظن يف لوانتو «هفيلأت زاجعإو نآرقلا مظنو «نآرقلا بولسأو «ةضراعملاو
 ةبارغو ءاهتاملكو-لمجلاو ءاهفورحو تاملكلاو ءاهتاوصأو فورحلا :نآرقلا
 «ةيناسللا ةقيرطلا يف ةيسفنلا ةقيرطلاو .نآرقلا يف ةغالبلاو «ةيبيكرتلا هعاضوأ
 / . ةغالبلا ةقيرط ىلع ةيقطنملا ةسايسلا ماكحإو

 يفنو -  لَو - هتلقو همالك عامتجاو . - هلع - هقطنم َ ماكحإو . - هلع - هتفص

 )١( /؟) «يعفارلل ء«برعلا بادآ خيرات 7١ -7١(.

 سرح

 سَ



 مئاعدو «ةيوبنلا ةغالبلا قسنو . - ِةِكَي - ةغللا يف هريثأتو . - ِةِكَي - هنع رعشلا

 . "7ةيوبنلا ةغالبلا

 نيوانعلا نم ةعومجم ةقباسلا ثحابملا نم ثحبم لك تحت جردنا دقو

 . هب ةلصلا تاذ ةيعرفلا

 : ةثالث رومأ ىف ىعفارلا باتك ةميق لثمتت -*

 .ةديدج ةقيرطو «ثيدح بولسأب ةميدقلا تاعوضوملا حرط :لوألا

 . ةديدج تاعوضومل هقرط : ىناثلا

 ىف ليصفتلا اذهب ةيوبنلا ةغالبلا نع ثيدحلا لوانت نم لوأ هنأ :ثلاثلا

 . قيرطلا اذه ىف ةعمش رانأ نم لوأ ناكف « نييبتلاو

 لوح نم ةلزنم تايآ» :لاقف «عيفر يبدأ بولسأب نآرقلا نع ثدحت - 5

 نم هل رشن دق ىهلإلا دنجلا لب «بكاوك اهنم ىه ءامس اهب ضرألاف «شرعلا

 ؛ بولقلا هنود تقلغأ «بكاوم حاورألا نم هيلإ توضناو «ملع ةليضفلا

 نع اودص مكو .(اهلافنأ) زتباف رئامضلا (فارعأ) هلع تعنتماو ءاهلافقأ محتقاف

 نم يرمعلو در ةنسلألاب هوضرتعاو ؟رده اذإ ليسلا عفادي اذ نمو ءًادص هليبس

 «بانذأب لوحفلا ترطاخت امك مهئاهفسب هل اورطاختو ؟ردقلا هللا ىلع دري

 رون الإ ناك امف «بان ةيهاد لك نم هيف ,قدش لك ثداوحلا نم هيلع اوحتفو

 . .هئاقس يف ةرطق هنم عضي ال مث «هبارس يف عمطي لهاجلا لازي ال : سمشلا

 ةايحلا سافنأف تنال يه اذإو «ةرخازلا راحبلا جاومأف تدتشا اذإ ظافلأ

 اهتنج اهنمف ةرخآلا فصتو ءاهماظنو اهدامع اهنمف ايندلا ركذت «ةرخالا

 «بويغلا هوجو يف كحضت روغثلا تلعج هللا مرك نم تدعو ىتمو .اهمارصو

 . بولقلا ىمح نم دعرت نسلألا تلعج هللا باذعب تدعوأ نإو

 )١( /؟) «قباسلا عجرملا :رظنا 347 0 0700.

 انضرفنا

 يلي سنع <"



 . 20(نامألا هجو ناميإلا ةآرم ىف هب رصبت رونو «نانجلا

 ثيح نم يعامتجا هجو نآرقللو» :لاق مولعلاو نآرقلا نع هثيدح يف
 هراثآب وه مث «ةصاخ يبرعلا خيراتلا ةزجعم وهو «يناسنإلا لقعلا يف هريثأت
 سيلو . . .ضرألا هذه طيسب ىلع هلك ملعلا خيرات يف ةليصأ ةزجعم ةيمانلا

 بابسأ يف نوصقتسيو «ثيدحلا ملعلا خيرات نوربدتي نمم  لقاع باتري
 هب اوعطق اذإ يأرلا دنعو «هيلع اومدقأ اذإ كلذ نم رطاخلا دنع نوئبشتيو ,هتأشن
 ليطتسي ام لك يف وه ام َريغ َمويلا ٌملاعلا ناكل «ميركلا نآرقلا نكي مل ول هنأ -
 هومن يفو «هئاجرأ ىلع همايقو «هيف لقعلا لظ طاسبناو ةمدقت يفو «هب
 لع تناك هكهو»: ةسالسإلا ةيفيتلا نصا نآرقلا ناك امدإت »سنام رابطلاو
 قالطإو ءاهتيفصتو اهبيذهتو نيلوألا مولع ءاقبتسا يف ةليسولا يه قيقحتلا
 لالدتسالاو رظنلاو ثحبلاب كلذ ىلع هذخأو ءاهنم عتري نأ ءاش اميف لقعلا

 «لمعلل ملعلا بلط يف ًاببس ناك امب هيلع ةيورلا ةدام ريفوتو «طابنتسالاو
 ًاعضومل اهل نإو  اهطسب عضوم اذه سيل ىرخأ تافص ىلإ «كاذل اذه ةلوازمو
 يف يملعلا خيراتلا ساسأ ناك هلك اذهو  باتكلا نم اهباب ىلإ انيهتنا ىتم
 نم ةعطق هنود نم دجاو تنأو الإ مئاقلا ساسألا اذه يف عضوم نم امف .ةبوروأ
 نم نآرقلاف «ةيمالسإلا ةراضحلا وأ «ةيمالسإلا لوقعلا وأ « ةيمالسإلا بادآلا
 عطق نأ دعب «ٌلحرتسملا يناسنإلا لقعلا هنم جرخ يذلا بابلا وه امنإ هجولا اذه
 . "”«بابشو ٍةلوفط يف رهدلا

 ُهَلَمَج م © ٍنِط ني ةَللُس ني سول اََقَلَح ْدَقَلَو # : ىلاعت هلوقل ضرع - ١
 َةَعْضمْلا اََقَكَكَم هضم َهَقلَملا ادقَلَسَم قلع هَمْلل افلح من © ٍنيكَم راو ىف همن

 دواد نع اهريسفت لقن دقو «(ةيآ ريسفت) ناونع تحت ١١ - ١5[ :نونمؤملا]

 اهدشأو «ةنمزألا فعضأ وهو ء«هب هيلع حتف» يذلا (ه8١٠1٠ ت) يكاطنألا

 )١( 59/؟) ءقباسلا عجرملا - 07١0.

 «قباسلا عجرملا قفز ١/١١5 -١6ل(.

 لور

 ل



 . '0(ةيملعلا لئاسولا نم ًارقفو ًاطاطحنا

 ملعلا تايطعم عم ًامامت قفاوتي امب ةيالل هريسفت يكاطنألا دواد نع لقن دقو

 بولسألا قئاقدب صتخي هنأل هضعب ركذن نحنو ءعوضوملا اذه يف ثيدحلا

 : لوقي «ينآرقلا

 : قئاقد ةيآلا هذه يفو»

 هقدصل انلعجب يناثلاو «عارتخالا ىلع هقدصل انقلخب لوألا يف ربع : ىلوألا

 مل داجيإ ًاضيأ هنأل ؛ لوألاك اهدعب امو ةثلاثلا يف ربع مث «ةداملا ليوحت ىلع

 ةبسانملل اهتايضتقمو ةروكذملا بكاوكلا مايأل بتارملا هذه ةقباطم : ةيناثلا

 .ملاوعلا نيب عقاولا طبرلا ةمكحو «ةرهاظلا

 ةقلخلا لصأ نم سيل محللا نأ ىلإ ةراشإ يهو ؛ (انوسكف) هلوق :ةثلاثلا

 ىلع دامتعالا نأو .لامجلاو ةنيزلل ةذختملا بايثلاك لب ءةروصلل ةمزاللا

 . ةصاخ سفنلاو ءاضعألا

 ذئتيح هنأل ءءاشنإ حورلا خفن دعب هامس (هانأشنأ مث) :ىلاعت هلوق :ةعبارلا

 .ةعماجلا ةروصلاب ققحت دق

 هيف رظنلا نأل ءارشب الو «ًايمدآ الو ءًاناسنإ لقي ملو (ًاقلخ) هلوق : ةسماخلا

 ءنجسلا نم هجورخ نآ دقف «ةيهلإلا رارسألا علخ نم هيلع ضافيّس امل ذئنيح

 وأ .ًايسدق ًايكلم ًاقلخ نوكيف تايكلملاب قلختي دقف .«بهاوملا هسابلإو

 هلاحأو ءرمألا ّمهبأ كلذلف . كلذ ريغ ىلإ ةيرجحلاب وأ . كلذك نوكيف ةيميهبلاب

 .هريغ هيف هكراشي ال يذلا رمألا اذه ىلع ههيزنتب هرمأو «هرايتخخا ىلع

 اذه تايآ رئاس كلذكو ءانه هطسب نكمي ال ام بئاجعلا نم ةيآلا هذه ىفو

 .رسفملا ميكحلا مالك ىهتنا «طمنلا اذه ىلع مهفُت نأ يغبني «سدقألا باتكلا

 «ةنجألا نيوكت ءاملع هيلإ ىهتنا ام ىلع ةيآلا هذه ظافلأ تضرع ول تنأو

 )١( /؟) «قباسلا عجرملا ١4(.

 نضر

0 

0 

 مه أ



 هذه نأك ؛مهمولع قئاقد اهيف تيأرل ؛ «ةيسفنلا ةثارولا ءاملعو .حيرشتلا ءاملعو

 هتملك ةيآلا يف عضو ملع لك نأكو ءاهسفن مولعلا هذه نم تجرخ امنإ ظافلألا

 اذه نم هب يه تمتخ ام الإ ةيآلا ماتخ دجت نأ اذه دعب كلمت الف .ةقداصلا

 , "300! (هللا كرابتف) ميظعلا حيبستلا

 ةردقلا فعض :نائيش زاجعإلا امنإو» :لاق نآرقلا زاجعإ نع هثيدح يف 1
 مث «هتيانع لاصتاو ناسنإلا ةدش ىلع هتلوازمو «ةزجعملا ةلواحم يف ةيناسنإلا
 زجعلا يف هلك ملاعلا ّنأكف ؛همدقتو نمزلا يخارت ىلع فعضلا اذه رارمتسا
 رمألا نم ريصيف «تغلب ام ةغلاب ,ةدودحملا هتدم ريغ هل سيل ءدحاو ناسنإ
 هلك هادم ىلع رهدلاب ًارمع سانلا لوطأ ةلباقم يأرلا يف هبشي ام ىلإ زجعملا
 ريغ «ىرخألا سنج نم يه رمعلا يف ذ ةدم امهيلكل نإو ءريغص رهد رمعملا نإف
 ىسع امف «دح ىلإ ىرغصلا اهتكراش نإف ؛ يناثلا تقرغتسا دق امهنم ةدحاو نأ

 . "”«يقب اميف امهكرشي نأ

 سعاقت ثيح ءةمألا يف يبلسلا هرثأ نيبو «ةفرصلاب لوقلا يعفارلا ضفر - 4
 نأ ىلع» :لوقي «ميركلا نآرقلا يف زاجعإلا هوجو نايب نع ء ءاملعلا روهمج
 ءموق هيف هبوصي ءماظنلا هب لاق ندل نم يشافلا بهذملا وه ةفرصلاب لوقلا

 هدلقتو «هيلع همايقو «هتحصل غيلبلا اذه جاجتحا الولو «نورخآ هيلع هعياشيو

 .يوغللا هزاجعإو .هيولسأو «نآرقلا ةغالب يف ةعتمم بتك مويلا انل ناكل «هرمأ

 هلك اذه نم مهسفنأ اوجرخأ  مهنع هللا افع  موقلا نكلو .كلذ ىلإ امو

 رعاشلا لوقك ًاعيمج اهيف اوناكف ءاهيلع اوقلعت ةدحاو ةملكب هتنؤم اهوفكو
 :لوقي يذلا فيرظلا

 ءام مهلوح ٌسولج موق فروج وكم ءاسحلاو اهشانك

 نإ # : هيف برعلا لوق نع فلتخي ال ةفرصلاب لوقلا نإف ةلمجلا ىلعو . .
 هيف مهبذكأو .هلهأ ىلع هللا هدر معز اذهو [؟4 :رثدملا] د ده

 .(8"1- ١ال /5) «قباسلا عجرملا 2000(

 )١78/5(. «قباسلا عجرملا :رظنا (؟)

 انضوما

 |مهني 1
 ل



 .[6 :روطلا] 4 توُرصُب ال رست مَا اذه رحِسفأ# ىمعلا نم ًابرض هب لوقلا لعجو

 ا ءىشلاك وهف ضعبب هضعب كلذ ربتعاف

 ىنعملاب زجعم نآرقلا نإ) :لاقف ءزاجعإلا ةقيقح نع ثيدحلا لوانت 4

 ريغ نع زجعلاب ناكمإلا ىفني نيح .هقالطإ ىلع زاجعإلا ظفل نم مهفُي يذلا
 ىتأم كلذ ىلإ سيلو «ًاغلبم ةيناسنإلا ةرطفلا هنم غلبت ال رمأ وهف «نكمملا
 «ةعنصلا زاجعإ يف اهكراشي «ةيهلإلا راثالا نم هريغك رثأ وه امنإو ةهجالو
 بْؤذ نم ًاغارفإ ةغرفم اهنأك ظافلألا نم ةدام هل نأب اهنع درفنيو «عضولا ةئيهو

 يف ناسنإلا ناك اذإ .ناسنإلل ةيحورلا ةروصلا الإ هنظن امو .اهلك داوملا كلت

 . هلك ملاعلل ةيحورلا ةروصلا وه هبيكرت

 «يناسنإلا هرثأ يف زجعمو .بتكلا رئاس نود هخيرات يف زجعم نآرقلاف
 نذ ينال ةرطنلا تنافس تاق رت وهو ةهتنانح ل تلك حو
 ىلع ةبدعتملا نرستلا لفني نفااكلا انردأ هقراطدكيتب اير دققأب نهند4 عش

 نم هسفن يف هزاجعإ نايب يف انضرغ امنإو «بابلا اذه يف انضرغ نم تسيل اهنأ
 نود «بدألا خيرات نم ةهجلا هذه يف بتكن امنإ اننأل «ءيبرع مالك وه ثيح

 . '"”«ريسفتلاو ليوأتلا ةهج

 ىنعمو ًابولسأو ًاظفل هغلبأو مالك حصفأ» ميركلا نآرقلا نأ ىلإ راشأ - ٠

 نأ دعب ةمئاق برعلل مقت مل ثيح «نآرقلا لثمب نايتإلا نع برعلا زجع دقو»

 ريعاسم مهو «سأبلاو ةلاسبلا لهأ مهو هنع اوعدصت لب «مهلمع ديس وه يذلا

 - ِةِللَع - هللا لوسرل سيلو «ةرثكو ًاددع ىصحلاك مهو ءاهريواغمو بورحلا

 دعب الإ مهرصنو مهتّدافم اولذبي ملو هل اوبيجتسي مل «هعم ليلق رفن الإو (« هسفن

 ءمهسفنأ ىلع مهبلغو «مهرثاكو مهاوهتسا ام هنم اوأرو .نآرقلا اوعمس نأ

 ةديصقلاو «ةليوطلا ةبطخلل نوكي ام اهل نإو مهدحأ نم عقت هنم ةملكلا تناكف

 .( 55/9 «قباسلا عجرملا 2000

 .(6١إ8/_-65١31 /؟) «قباسلا عجرملا 220

 انضرخي

 سَ



 هنأكو - َِِك - يبنلا ةرصن يف مهنم درف لك ماق اذهلو ءاهعمجأب ةليبق يف ةبيجعلا
 . '7«اهتدجنو اهظافحو اهتيمح رادقم يف ةليبق هسفن يف

 نأ» يهو «يدحتلا يف نآرقلا اهكلس يتلا ةقيرطلا نع يعفارلا ثدحت - ١

 تايرتفم روس رشعب مث «نآرقلا لثمب ةضراعملا بلط ىلع ًاروصقم ناك يدحتلا
 لهأ مهو «بولسألاو مظنلا الإ سيلو «ةقيقحلا الو ةمكحلا اهيف نومزتلي ال

 يدحتلا نرق مث ءروس رشع اهعست نأ مهمولعو مهريطاسأ قيضت نلو «هللا
 ءدماهلا دامرلا جفني امك ةدحاو ةلمجب كلذ دعب مهزفتسا مث «عيرقتلاو بينأتلاب

 مكَءآَدَهْسأوْعداَو -ويْغَص نم َةَروُس أونأه نبع لع ال اَمَص ٍبْيَر يف مُمدُحح َنإَو# :لاقف
 اَُدوَُو ىَلأ رتل أوس أوَُمفَت نو أوُنَمفت مل نإِف 9 َنيِوٍددَص ْرْسْك" نإ لأ نود ني
 يهو ءاولعفي نل مهنأ عطقف . [74- 7 :ةرقبلا] 4 سرك تدع ٌةَراَجطلَو ُساَّنلَأ

 دقو ءًادبأ برعلا يف يبرع اهلوقي الو .هللا نم الإ نوكت نأ ليحتسي ةملك
 رهدلا مهنع يفنت اهنأ اوفرعو «ةنسلألا ىلع ترادو مهيف ترقتساو اهوعمس
 . '«اولعفي نأ طق اوعمط الو ءاولعف امف ءدبألا رخآ مهزجعتو «ًيفن

 امنإف بولسألا اذهو» :لاقو «نآرقلا بولسأ يف زاجعإلا نع ثدحت - ١
 وهو الإ ءيش كلذ نم سيل ءهلك برعلا مالك يف يبرعلا زاجعإلا ةدام وه
 نود برعلا عطق يذلا وهو ءًأزجعم نوكي نأ نكمي ءيش اذه نم سيلو «زجعم
 . «اهيف مالكلا نع مهلقتعاو «ةضراعملا

 ساسحإلا ىلإ هتحاصفو هتغالب يف مالكلا ريدقت عجرم ناك املو) :فيضيو
 اوقلُخ امنأك مهتيأرو مهتلمأت نيأ نم نيذلا برعلا كئلوأ يف ةصاخو  هدحو
 ةرطفلا هب سحت ام ىقرأ هبولسأ يف عمج دق ميركلا نآرقلا ناكو «ًايوغل ًاقلخ
 عنتما امع مهزجعب اوسحأ دقف  هيلإ سفنلا بهاذمو «نايبلا عاضوأ نم ةيوغللا

 نإو ءزاجعإلا ناهرب هسفن ةرارق يف لمحي امنأك مهنم ئرما لك ناكو «هلبق امم

 . "”(هناسل ىلع روزو كفإ لك لمح

 )١51/5(. «قباسلا عجرملا )١(.

 )159/5-١7١(, .قباسلا عجرملا (0)

 .(19657- 191/0 ءقباسلا عجرملا قرف

 انور

 لمه كابا و
 دولاب كانغ ههاوغ



 ىف قيقد ىنعم انهاهو» :لاقف «نآرقلا بولسأ ىف راركتلا نع ثدحتو - 1

 نقاء ىدتي ىدلا راركتلا وهو: اهيع هقمارغلا كفو الإ يزعلا طن ا( دخلا
 تازابعلا يف دخاو قعملا ليصأو «ءادألا قرط ىف فلتختف «نآرقلا تايآأ ضعب

 طين «ديعولاوا رجلا هقرعل هيفا نقيب نت نوكنكمذلا#  ةفلعتسلا
 ديدرتو ةمعنلا قيقحتل هتارابع ضعب يف وأ ءاهوحنو ةججلا تيبثتو ةظعوملا
 بهذم وهو .بابلا اذه نوكي ام ىلإ ؛هركش ءاضتقاو معنلاب ريكذتلاو «ةئملا
 ليوهتلل : مهباطخ نم بورض يف الإ هيلإ نوبهذي ال مهنكلو «فورعم برعلل
 لكو «ةميظعلا رومألا نم اهارجم يرجي امو «عجفتلاو فيوختلاو «ديكوتلاو
 نأ ديب .ةغالبلاو بدألا بتك نم ريثك يف هيلع صوصنم .مهنع روثأم كلذ

 نولخُي مهنأو «هتضراعم نع ةرطفلاب مهزجع برعلل ققح امم نآرقلا يف هدورو

 « مهسفنأ يف بيرغ فعضلو ءًامهوت الإ اهنوفرعي اونوكي مل «هيف ةبيرغ ةوقل هنع
 وأ نيتروصب هبولسأ يف ددرتي دحاولا ىنعملا نأل «ةوقلا هذهب الإ هوفرعي مل
 نع نوزجاع كلذ ىلع مهو «ةرابع وأ ًاهجو ىرخألا ريغ اهنم لك ءروص
 كرمعل اذهف .نوقطني الو نوقيطي ال ءزجعلا ىلع نورمتسمو «ةدحاولا ةروصلا

 ٌرادقم مهتزواجم ىلع ليلد وه ذإ «يدحتلا يف مهيلع دشأو زاجعإلا يف غلبأ
 دعب ًانيح ضيراعملا أيهتت وأ «ةعاطتسالا هعم نكمت دق يذلا ىسفنلا زجعلا

 نورذتعملا هنم رذتعي الو «لوأتملا هيف لوأتي ال يذلا يرطفلا زجعلا ىلإ «نيح
 . '"”(ةحماسملا ىلع هيف رمألا يرجي الو

 بيلاسأ رئاس نود زاجعإلاب نآرقلا بولسأ دارفنا ىلإ ىعفارلا راشأو - 5

 هفرعت يف جاتحي ال «رمتسملا هزاجعإل بيرغ رهظم نآرقلا يفو» :لاقف ءرشبلا
 «سانلا بيلاسأ نم ًائيش ضرتعا نم هاري نأ الإ وه امو «تانعإ الو ةيور ىلإ
 نيبيف هب درفنيو «عبطلا ىلع بلغي رمأ هنأل ؛ هزاجعإ ىنعم هسفن يف عقي ىتح
 يف ؤرما جاتحي ال «بيرطتلا يف غلابلا برطملا توصلاك ءهسفنب هسفن نع

 . هعامس نم رثكأ ىلإ هزييمتو هتفرعم

 نم فرع ام لكل هسفنب نيابم هنإف «هبولسأ وه وأ ءهبيكرت هجو :وه كلذ

 )١( «قباسلا عجرملا )198/7 - 144(.
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 هضعب يتاوي هنأ ىلعو «مهمالك ليزنتو مهباطخ بيترت يف ءاغلبلا بيلاسأ
 فالتخا ىلع «ةقيرطلاو مظنلا يف ىرخأ ةيآ لك هنم ةيآ لك بسانتو .ًٌاضعب
 .هرابخأو هيناعم نم هب أدتبم ناك ام كلذ ىف ءاوس «ضارغألا نيابتو يناعملا
 مالك يف هدجاو تنأ ام فالخ ىلع ءةدحاو ةعطق هنأكف «هيف ًارركتم ناك امو
 عضوم يف ولعلاو ءاهيلإ هفرصي يتلا هوجولا فالتخاب تافتلا نم «غيلب لك
 ثعب ةهج يف سفنلا ةحسمو عبطلا ةرتف نم نوكي ام مث ءعضوم يف لوزنلاو

 ضعب يف ةداجإلا نم هنم دبال ام مث «طاشنلا اهل فنؤتسا ةهج وأ «للملا اهيلع
 وأ «هب ةطاحإلاو هملع يف ءاغلبلا فلتخي امم ءاهضعب يف ريصقتلاو ضارغألا
 هيف يرتمي ال سانلا يف رهاظتم فورعم هلك اذهو «هيلع عابطنالاو يتأتلا

) 0 

 ًانيبم ءمهل نآرقلا يدحت مامأ ةمايقلا موي ىلإ قلخلا زجع ىلإ راشأ - ٠

 يف سيلف ءاق راختملا ةردق ضاهسيل نلخلا ةوف ؛ةضاذامو#: لاقف «كلذ ببس

 نم حيرصلا وه اذهو ءاضرأ ضرألا تماد ام بولسألا اذه ةضراعم رشب ةردق
 نوني ال ناقل اَدَه لِي أون نأ لع ُنِحْلآَو شوال ٍتَممسْجأ نيل لق# : ىلاعت هلوق ىنعم

 نأ فرعت تنأف :دعبو .[88 :ءارسإلا] # اريهظ ِضْعَيِل ْمُمُصْعَب تاك َوَلَو هِلْنِِب
 نأ هقلخأو «ىنعملا ردانو ظفللا رحل «هعمجأو هارسأو ءهغلبأو مالكلا حصفأ

 هديرت يذلا كلذ وه «هتضراعم يف عبطلا ةدام مسحي يذلا بولسألا هنم نوكي

 «ةفلتخم كارلا عع روق هؤرقت ام كيلع ىقلُت اهنأك «ةيح ًاسفن هارتف ًامالك

 : لعدم 4ك تاهش امدقتم ةعابصلاب اريصب اكدك نإ كيت قلع لخدت كاوضأو
 نأ مالكلا ودعي الف «هتجرختسا الإ ًاباجعإ الو «هتراثأ الإ ًاساسحإ اهيف عدت الو

 مث «هعمست كنأك هؤرقتو «هبتاك سفنو كسفن نيب باطخلا نم ًاهجو نوكي
 ام كسفن يف ىنعم هنأكو «هب ملكتملا تنأ كنأك ريصت ىتح كداؤف ىلإ ٌجليال
 ملو «كتعاس الإ هفرعت مل كنأ عم ؛ ميدق نم ًالثام كفني الو ءًاجلتخم حربي
 .هحور نم هيف ثفن امبو «هبحاص هدوج امب كلذو هل تلمتعا الو «هيف دهجت

 ًاعوبطم جرخ ىتح «هبيكرتو هفيلأت يف عستا امو «هبيذهتو هتيفصت يف غلاب امو

 )١( «قباسلا عجرملا )5/5١0١(.
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 . 20 (هنم ةيحور ةدام هنأكف ءًاعيمج هسفن رثأو هجازم رثأ نم

 ةبارغلا :كلذ نم «نآرقلا بولسأل ةدع صئاصخ نع ثدحت - 5
 يف مهمالك ءاغلبلا اهوسكي يتلا ةبارغلا نم هيف ىرت لهو» :لاق ثيح ةلوهسلاو

 كدنع لهو ؟هيف ةبارغ ال ًامجسنم هنوك يف هتبارغ نأ الإ ,هكبحو هفصر ديوجت
 ريثكو «مالكلا نم ريثك يف يهو «نآرقلا اهب ليسي يتلا ةلوهسلا هذه نم برغأ
 الإ يضتقت ال هضارغأ عونت ىلع هلك نآرقلا ي يفو «لاذتبالا يضتقت هضارغأ نم

 . (زاجعإلا

 نآرقلا ىف بيصت له «لمأتو» :لاق «ةبهرلا نآرقلا بولسأ صئاصخ نمو

 نم ًارثأ الإو ءاهنم ءيش يف هيومت ال «ةرهاظ ةبهر الإ نيتفدلا نيب امم هلك
 نوكي نأ نم ربكأ ًاحور الإو «قلاخلا رمأ نم قولخملا ةلزنم هل فصي نكمتلا
 يف ناك ام الإ هضارغأ يف دجت له مث «سفنلا كلت راثآ نم ًارثأ وأ «ةناسنإ ًاسفن
 .«حورلا كلذلو «رثألا كلذلو ةبهرلا كلتل ةدام هعضو

 يناعملا نم هيف نأ ىلع اذه» :لاقف «نآرقلا يناعم ةرازغ ىلإ يعفارلا راشأو

 0 با «ةريثكلا

 .(ةلاحم ال ةيناسنإلا

 مداصي ال ثيحب» بيلقتلا ىلع ةعواطملاو نيللا نآرقلا بيلاسأ نم ركذو

 يف رسفي وهف «ةفلتخملا روصعلا عئابط اهب جرخت يتلا «ةلباقتملا ةريثكلا ءارآلا
 . '"”(صيحمتو فالتخاو «هيف ةدايزو ىنعملا نم صقنب رصع لك

 ةثالث نم بكرتي عبطلاب مالكلاو» :لاقف «نآرقلا مظن نع هثيدح يفو - /١١

 ءملكلا نم يه لمجو «فورحلا نم يه تاملكو «تاوصألا نم يه فورح
 نم تجرخ ثيحب ءاهلك هذه لوانتي نآرقلا مظن يف زاجعإلا رس انيأر دقو

 مالكلا نم هتفص يف دب انل سيلف ؛ هب تماق يتلا ةزجعملا ةقيرطلا كلت اهعيمج
 . (ًاعيمج اهتثالث يف

 .(5١5/؟) «برعلا بادآ خيرات ()
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 يف عاونألا هذه نيبو نآرقلا يف ةغالبلا عاونأ نيب قورفلا ًاددحم فيضيو

 ىنبُي ثيحب «ًايعيبط ءاضتقا اهنم هيف ام لك يضتقي نآرقلا مظن» نأب «ءاغلبلا مالك

 ةراعتسا اهيف تسيلف ؛ هيلع يه ىنبت الو «هبيكرت لصأ يف اهنأل ؛ اهيلع وه
 هعسي اميف وأ ءزاوجلا يف حصي اذه لثم نم ءيش الو «ةيانك الو زاجم الو
 اضفو هب يفي نأ نع ًالضف ءهنم هتلدبت اذإ هعضوم يف هريغ حلصي نأ ناكمإلا

 هيف ةغالبلا نأكف . عضوملا اذه ىلع اهلك ةغللا تردأ ولو «هيلع يبري نأ نع

 نإف «ءاغلبلا مالك نم دجاو تنأ ام فالخب ؛ هفورح مظن نم هجو يه امنإ
 ... تفلخأ امبرو تفو امبرف «هيلع ىنبتو اهعضومل عنصت امنإ هتغالب
 ؛ اهيف وه يتلا ةملكلا كسمي هنأل .هعضوم يف زجعم نآرقلا نم دحاولا فرحلاف

 ًازاجعإ هتلمج زاجعإ يف رسلا وه اذهو «ةريثكلا تايآلاو ءقيآلا اهب كسميل
 هبشي وه ذإ ناسنإلا هيلإ ببستي ام قوفو «ةيناسنإلا ةعيبطلا قوف رمأ وهف «ًايدبأ
 تاومسلا يف رسلا ملعي يذلا الإ هلزنأ امو «ةهباشملا مامت يحلا قلخلا
 ل

 رمأ انهاهو» :لاقف «نآرقلا يف ةيبيكرتلا عاضوألا ةبارغ نع ثدحت -

 رئاسو ءميركلا نآرقلا يف زاجعإلا رطش هنأل ءههجو بلط نم انل دبال قيقد
 تذخأ امفيك ىرت ال ؛ هبيكرت ىف رظنت نيح كنأ كلذو ؛ هلثم رطش هانمدقام

 ثيحبو «ةرابعلا قاسم يفو «تاملكلا فيلأت يف ًابيرغ اعضو الإ ءهنم كنيع
 سيل بيكرتلا اذهو عضولا اذه نأ عطقت امب ءاهعباطو اهسفن نم هتبارغ كردابت
 عضو ىلع هريدقت نود ًاعارتخاو ءادتبا هل أيهتي نأ نكمي الو «ناسنإلا عبط يف

 «ةسياقم الو رابتعا ىلإ كلذ يف جاتحت ال «هلباقت ةلثمأ ضعبل ءاذتحا وأ .ههبشي

 . ملعتف رظنت نأ الإ سيلو

 ىلع «ربغ نمو مهنم ىضم نم ءمهناهك عجسو «مهئامكح ةمكحو « مهئابطخ

 ىلعو «نآرقلا ظافلأك - ىحولا ةفص ىه ىتلا  اهبيكرت ةبارغ ىف ًاظافلأ دجت نأ

 51١١ -5١١(. /5) .قباسلا عجرملا )١(
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 سحي «ىرخأ ةبارغ مالكلا بسكت يتلا ةيهلإلا يناعملا هذهك يناعم اهل ىرت نأ

 يهلإ ءيش نيب قرفلا نم يرتعي ام ةعورلا نم اهل هيرتعيو «قولخملا عبط اهب
 ىناعمو ًاعاضوأو ةغل الإ هراتخت امم كلذ لك يف تبصأ امل «يناسنإ ءيشو

 :ةلباقملاو ليقمتلل اهاضرت الو «تدرأ يذلا كده نود ايتانع كةيناسنإ

 ؛ ةدراش ةيصاق يف الإ هنم لزنت الو ءرفان لحم يف الإ نآرقلا عم لحت اهارت الو

 قرفلا نم هفرعت ام َنِّيع مالكلا يف امهنينثا نيب ةيهلإلا ةبارغلا قرف تدجول مث
 . ""”(هبارت يف ءاملاو «هباحس يف ءاملا نيب

 نم نآرقلا ىف درو ام نأ ىلإ راشأ «(نآرقلا يف ةغالبلا) :لصف يفو - 4
 ةقالبلا نوت ركذ نم ءادلعلا لإ نعذا ام دقتو «فلكلا نم لعدم مدلعلا قرف
 ةرطفلا نأل ناك نآرقلا زاجعإ نإ :لاقي نأ لضفو ءزاجعإلا اهب عقو يتلا

 انسلو» :لوقي «ةغللا هذهب قطنملاو نايبلا يتسايس يف هغلبم ناغلبي ال لقعلاو
 زأ فام هنأ ةاهجلاب نأ «ةز اكمل دمنا ةراستسالاب اخ نارقلا نإ هنوف
 هب َديرأ امنإ .تاحلطصملاو ءامسألا هذه عم درطي ام وأ «ةيانك اهنأل ةيانكلاب

 نايبلا نم نيتسايسلا هوجو ىلع هيناعم طابتراو .هظافلأ قسن يف زجعم عضو
 اهقالطإ ىلع ةيوغللا ةرطفلا هغلبت ام ىقرأ يف امهلوصأ ىلع ىرجف .قطنملاو
 «بنطيو ءزوجتي ثيح زوجتيو ءريعتسي ثيح ريعتسي وهف «ةيبرعلا هذه يف
 ؛ اهبهاذمو ةغالبلا يف يصحأ ام رخآ ىلإ رركيو «ءضرتعيو «دكؤيو ءزجويو
 نابتسالو «هتاهج نم ةهج يف ًازجعم نوكي نأ نم جرخل كلذ نع جرخ ول هنأل
 دصقلا يف غلبأو هنم لمكأ وه ام هعضوم يف نوكي نأ نكمي «ءصقن ةمث هيف
 ,ءافشمالاو

 مهنأل ءزاجعإلا اهب عقو ةغالبلا نم نونف كلذ لك نإ :نولوقي ءاملعلاف
 زجعم ناآرقلا نإ اولاق ولو ,برعلا دعب تثدح يتلا ةيمستلا هذه ىلع اوحلطصا

 هذهب قطنملاو نايبلا يتسايس يف هغلبم ناغلبي ال لقعلاو ةرطفلا نأل ةيبرعلا يف

 يف نكمأو ءباوصلا ةقيقح يف غلبأو «ةقيقحلا يف بوصأ كلذ ناكل «ةغللا

 )١( «برعلا بادآ خيرات )5/ 56٠0(.
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 نم فرح رهدلا ناسل يف مادام «هلك بابلا اذه يف متأو ءزاجعإلا ىنعم
 7 «ةسرعلا

 :لاقف «(ةيناسللا ةقي ةقيرطلا يف ةيسفنلا ةقيرطلا) نع لصف يف ثدحتو - 76

 يف ةداعلا هوجو نع زرب الو «ةغللا تاقبط ىلعأ نع جرخي مل ناك نإو نآرقلاو»

 همظن نم لعجف «ناسللا ءارو نم ال سفنلا ءارو نم كلذب ىنأ هنأ ريغ ءاهفيرصت
 لعجت ؛ هوجوو نئس ىلع ىناعملا رادأو «ةيناسللا ةقيرطلا ىف ةيسفن ةقيرط

 ىلع يالا رقت نأ ذلإ نلف «قيقتلا يفت :ئاكملا هذه. يسن ايداع ككاملألا
 قتال :انهيهدم سنن نق يهرات نحس حالي فمك د وعام وأ 6 يترعلا

 ةسايسلا ىف صقنلا نم ءىجي ةيناسنإلا ىناعملا رثكأ نأ نيح ىلع .فلختت الو

 ىلإ هذخأتف هيف بهذت يتلا يه ئراقلا وأ عماسلا سفن ىرت ثيحب «ةينايبلا
 نوكي الو «ىرخأ ةيحان يف نطبتستو ةيحان يف دعصتو «ةهج نع لدعتو «ةهج

 وأ «كردتستو حفصتت وأ «ىبأتو رباكت نأ نكلو .نعذتو داقنت نأ اهنأش نم

 ةيسفنلا هتقيقحب رصقت ظافلأ يف اهيلإ يقلأ دق ىنعملا نأل ؟ يردزتو نسحتست

 لمهت وأ ءاهريغب اهسبلت وأ «ةقيقحلا هذه فعضت وأ ءاهمظنو اهبيكرت يف
 قبلا ةلتيأل اهم «ةاكا ديم وعل ياعم رمق نأ هناولالا نع ايزل اهروع
 . '"”«اهيلع هيبنتلاو اهروصت يف

 ةغالبلا رس لعج نم ةغالبلا رارسأ ىف رهاقلا دبع هركذ ام روطي انه ىعفارلاو

 نإ لب. «سفنلاب هل ةلصال ايوغل عضو: تسيل ةغالبلاق ءسفنلا' يف ريثأتلا وف
 ةغللا نم قلطني يذلا وه سيل عرابلا بيدألاو «ةغالبلا ةدعاق وه يسفنلا ريثأتلا

 اهنم راتخيل ةغللا ىلإ سفنلا نم قلطني يذلا وه نكلو ءاهنع ربعيل سفنلا ىلإ
 . لوقلا نونف نم ةيرشبلا سفنلا لاوحأ مالي ام

 (ةغالبلا ةقيرط ىلع ةيقطنملا ةسايسلا ماكحإ) نع لصف رخآ يف ثدحت ١-

 ءيش وهو «بابلا هب متخن ةزجعملا ةغالبلا هذه رارسأ نم رس يقبوا» :لاقف

 .(5958 - 5//7561) «قباسلا عجرملا )١(
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4 

 سَ



 مهنم دحاولا نوكي نيذلا نيدودعملا غباونلا مالك نم ليلقلا يف الإ قفتي هارن ال

 ةسايسلا ماكحإ وهو ءاهخيرات نم ًارصع نوكي وأ «هتمأ روصع نم رصع خيرات
 : نيتقيرطلا نيب قرفلا نإف «قطنملا ةقيرط ىلع ال ةغالبلا ةقيرط ىلع ةيقطنملا
 اهضعب لسرتسي «ةرركم ةفورعم ةسيقأو عاضوأ ىلع يتأت اهنم ةيقطنملا هذه نأ

 «باطخلا هب ماق يذلا ىنعملا ققحتيل بطاخملا مازلإ اهب داريو «ضعب ىلإ
 كلذ لجأ نمو «ىنعملا ةعيبطب ال قايسلا ةعيبطبو «روعشلاب ال لقعلاب ًامازلإ
 ًارارف ؛ كلذ لثم نم ءايشأ اهيف حدتنتو «ةطلاغملا اهل عستتو «ةرباكملا اهلخدت

 ناهربلاو «ًافوشكم ًاحضاو هسفن يف ىنعملا ناك نإو هتجحل ًاعفدو مازلإلا نم

 .ًافورعم ةمئاق ةعيبط

 خالتماو «هتياغ ءاربتساو «ىنعملا قيقحت اهب داري امنإ ةغالبلا ةقيرط نأ ديب
 ءاهنم فلأتي يتلا هئازجأ نم سفنلا نع بهاذملاو هوجولا ذخأو «هنم ةهبشلا

 سفنلا هب رعشت نأ نكمي ام لباقي ءافيتسا مالكلا يف اهتهج ىلع ىفوتسُي نأ دعب
 ريغ ًاهجو الو «ًابهذم اهل دجت الو ءهنع فدصت ال ىتح «ءازجألا هذه نم

 «غيلبلا ىنعملا ةعيبط هيحوت يذلا ينايبلا مازلإلا كلذ نم نوكيف ؛ هيلإ دصقلا
 يم امتخ ناكو

 امنإ نآرقلا زاجعإ لوح هباتك ىف هلاق ام لك نأ ىلإ ةمتاخلا ىف راشأ -

 لك نوري ربنما هنأ هلاك نيل كفروا رعد ىنكا ناو صقل ةامهس ناك
 ريختُي ًاباتك سيل ميركلا نآرقلا» نأ كلذو «هلاثم نود ىنعملا لصأ ىلع هجو

 تذخأ نيأ نم ءرصبتسم قيرط وه امنإ ءهضعب نع حفصُيو هضعب داجتسيف «هنم
 « مئاقلا هنئس هانمدق ىنعم لك ىف وهو «تيدهت هب تيدأت ثيح نمو «تذفن هنم

 ْ ."”«(مئادلا هلاثمو

 يتلا ةيناسنإلا ةغالبلا يه هذه» :لاقف ةيوبنلا ةغالبلا نع ثدحت - "9

 نم يهو عنصُت مل ءاهتاياغ نود لوقعلا ترسحو «اهتايآل راكفألا تدجس

 )١( «برعلا بادآ خيرات )5/ 5760 5317(.
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 . ةعونمم ةديعب ةلوهسلا ىلع يهو اهل فلكتُي ملو ,ةعونصم اهنأك ماكحإلا
 هيلع لزن ناسل اهلقصيو «هقلاخ لالجب لصتم بلق اهرمعي ةوبنلا ظافلأ

 مل نإو «هليبس نم تءاج اهنكلو ءيحولا نم نكت مل نإ يهف ؛هقئاقحب يحولا
 اهيف سيل ىتح ءلوصفلا ةمكحُم «هليلد نم يه تناك دقف «ليلد هنم اهل نكي

 يف يه امنأكو .ةلوضفم ةملك اهيف سيل ىتح .لوضفلا ةفوذحم «ةلوصفم ةورع
 نم رهظم اهتداجإو اهومس يف يه امنإو «ملكتي بلق ضبن اهتدافإو اهراصتخا
 . ديو هرطاوخ

 ةمكحلاب تعار نإو «حورقم داؤف نم نينأ تلق ةظعوملا يف تجرخ نإ
 وزنيف دتشيو «عومدلاب رفنيف نيلي عزنم يف «حورلا نم ةيرشب ةروص تلق
 ضرألا مالك هنأ اذه كارأ «ضرألل ءامسلا باطخ هنأ نآرقلا كارأ اذإو «ءامدلاب
 . ؟"7(ءامسلا دعب

 ًادحأ ملعن الف هللا همحر يعفارلل بستحُي امم يوبنلا نايبلل فصولا اذهو
 ظحاجلا نوكي نأ الإ ءتاملكلا هذه لثمب - ِةلَذ - دمحم يبنلا نايبل لفتحا
 يعفارلا دجن كلذلو ؛بابلا اذه يف هيعارصم ىلع بابلا حتف نم لوأ ناك يذلا
 انثيدح يف هانركذ دق انكو 2؟"0ةيوبنلا ةغالبلا نع هثيدح يف ظحاجلا مالك نمضي
 . ظحاجلا نع

 نآرقلا بولسأ نيب ناقرفلا ىلإ راشأ ةيوبنلا ةغالبلا نع هثيدح يفو - 4
 اذإ كنأ ءيش بجعأ نأ ىلع» :لاقف «مالسلاو ةالصلا هيلع يلا فولفو
 يف امهنيب قرفلا تيأر «نآرقلا يف امم اهلثم ىلإ ةغالبلا كلت نم ةملك تنرق
 كلت يف - ِةَِي - همالك تيأرو .ءاوس زجعملا ريغو زجعملا نيب قرفلاك «هرهاظ
 كل عوطت ةلص هنيبو كسفن نيب نأ تسسحأو «هلثم يف عمطي امم ةصاخ لاحلا
 نم سئيتست كنإف «نآرقلا فالخب «هيف ةعمطملا بابسأ كل دمتو «هيلع ةردقلا

 ًارثأ الو «ةيناسنإ ًاسفن هنم سحت ال ذإ «ةتبلأ ًاقيرط هيلإ كسفنل ىرت الو «هتلمج

 )١( «قباسلا عجرملا )979/5(.

 )0( «برعلا بادآ خيرات :رظنا )787-547/5(.
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 مث .مهوتلا ىلع كلذ ىلإ سنأت ىتح اهتالاح نم ةلاح الو «سفنلا هذه راثآ نم

 تبتو «كيأرب عطقتو كمزع يضمتف .ةسنألا هذه نم ةضراعملاو عمطلا مهوتت

 يمدآلا مالكلا اذه عيمج نإف «يناسنإلا مالكلا ةءارق كل نوكي امك «هيف لوقلا

 امم اهلك ضعب نع هضعب لصفت يتلا ةغالبلا دودحو ؟ قيرط هتلمجلو «جاهنم

 نم غلب امهم «ضعب ىلإ اهضعب نيب ام قرف ردقيو «نايعلاو سحلاب هيلع فقوي
 . ''”«ةبارغلاو ةعنصلاو كبسلا يف اهفالتخاو اهتوافت

 نايبلاو نآرقلا ةمدخل هسفن رذن يذلا ىعفارلا نأ ىلإ ريشن نأ ىقبي - 0
 رارسأ) ناونع تحت ةينآرقلا ةغالبلا اين لوا ةشاروافم نك «يبرعلا

 . "”باتكلا متي نأ لبق هتلجاع ةينملا نكلو (زاجعإلا

 الال ال

 )١( قباسلا عجرملا « )777/5(.

 قباسلا عجرملا :رظنا (؟) « )١/ ١5 - .(ًاضيأ ةيشاحلا 174١و .ةيشاحلا
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 :يناثلا ثحيملا

 روشاع نب رهاطلا دمحم :ةغالبلاو قوذلا ةسردم

 ءروصعلا لك يفو لب ء«ريخألا رصغلا اذه يف ريسفتلا بتك مظعأ نم لعل
 هللا بيط روشاع نب رهاطلا دمحم مامإلا ةمالعلل (ريونتلاو ريرحتلا) ريسفت

 ةغالبلاب صوصخلا هجو ىلع ينع «هباب يف عماج لفاح ريسفت وهف «''”هارث
 :ةيتآلا رومألاب ةيجهنملا هملاعم مهأ زاربإ نكميو «زاجعإلاو ةينآرقلا

 «ملعلا اذه ةروطخ ىلإ هريسفت ةمدقم يف روشاع نبا ةمالعلا راشأ : ًالوأ

 فيضم وه لب «لقان درجم سيل هنأ نيبو .هجهنم ددحو ءهيلع همادقإو
 ءعابسلا يداو ىلع عاجشلا مادقإ مهملا اذه ىلع تمدقأ» :لاق ءددجمو

 ًاقح تلعجف ؛2"”نيرئازلا حابض نيب ًارئازو «نيرظانلا راظنأ كرتعم يف ًاطسوتم
 فقوم فقأ نأو ءاهيلإ ينقبس نم.رأ مل ًاتكن نآرقلا ريسفت يف يدبأ نأ يلع
 ىلع راصتقالا نإف ءاهيلع ةنوآو ءاهل ةرات ؛ نيرسفملا فئاوط نيب مكحلا
 . "9«دافن نم هل ام يذلا نآرقلا ضيفل ليطعت «داعملا ثيدحلا

 تيأر دقلو» :لاقف «يملعلا ثارتلا نم سانلا جهانم فالتخا نيب :ًايناث
 «نومدقألا هداش اميف فكتعم لجر :نيلجر دحأ نيمدقألا مالك لوح سانلا
 «ريثك رض نيتلاحلا اتلك يفو «نورقلا هيلع تضم ام مده يف هلوعمب ذخا رخاو

 هعورفو ةنوتيزلا عماج خيشو «سنوتب نييكلاملا نيتفملا سيئر ءروشاع نب رهاطلا دمحم 00

 قشمد يف نييبرعلا نيعمجملا ءاضعأ نم وهو ءاهب هتساردو هتافوو هدلوم ءسنوتب
 .(1074/5) «مالعألا :رظنا .(م191/5 ١41/4 - ه741١ - ١؟95) «ةرهاقلاو

 .رأز نم لعاف مسا :انه نيرئازلا (9)

 .م984١ «سنوت ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا «07 - 7/1) ءريونتلاو ريرحتلا ريسفت ©
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 هداش ام ىلإ دمعن نأ يهو ءريسكلا حانجلا اهب ربجني ىرخأ ةلاح كلانهو

 مهلضف ضمغ نأب ًاملاع «هديبن وأ هصقنن نأ اشاحو «هديزنو هبذهنف نومدقألا

 هلل دمحلاف «ةمألا ديمح لاصخ نم سيل اهفلس ايازم دحجو «ةمعنلل نارفك

 . 7”(لدو ريخلا اذه ىلإ رسيو «لمألا قدص يذلا

 اهتيمهأ بسحب اهبترف ءاهيلع دمتعا يتلا ريسافتلا مهأ نع ثدحتو :ًاثلا
 ةلاع الإ اهنم ريثكلا دجت ال كنإف ؛ ةريثك تناك نإو ريسافتلاو» :لاقف ءهدنع

 راصتخا نيب توافت ىلع عمجلا الإ هفلؤمل ظحال ثيحب «قباس مالك ىلع

 «ةيطع نبال زيجولا ررحملاو «فاشكلا ريسفت :ريسافتلا مهأ نإو «ليوطتو
 فاشكلا نم صخلملا يواضيبلا ريسفتو «يزارلا نيدلا رخفل بيغلا حيتافمو
 يبيطلا هبتك امو «يسولألا باهشلا ريسفتو «عيدب قيقحتب بيغلا حيتافم نمو
 ريسفت ىلع يجافخلا هبتك امو «فاشكلا ىلع ينازاتفتلاو بطقلاو ينيوزقلاو

 خيشلا ريسفت نم دوجوملاو «يبطرقلا ريسفتو «دوعسلا يبأ ريسفتو «يواضيبلا
 ريسفت ىلع ًاقيلعت هنوكب وهو «يبألا هذيملت دييقت نم يسنوتلا ةفرع نب دمحم
 ريسافتو نآرقلا يآ عيمج ىلع يتأي ال كلذل ءريسفتلاب هنم هبشأ ةيطع نبا

 بوسنملا ليزنتلا ةرد باتكو «يربطلا زيرج نب دمحم مامإلا ريسفتو «ماكحألا

 راصتخالا دصقلو .يناهفصألا بغارلل بسني امبرو «يزارلا نيدلا رخفل

 امو ءهباتك يناعم يف مهف نم يل هللا حتفي ام تزيم دقو ءاهيلإ وزعلا نع ضرعأ
 مدع كلذ يف يبسح امنإو «نورسفملا هركذي ال امم «ةيملعلا لئاسملا نم هبلجأ

 يعدأ تسلو «ةصاخ ةيآلا كلت يف ريسافتلا نم يدي نيب اميف هيلع يروثع
 «ملكتم هيلإ كقبس دق كدجت هئشنت مالك نم مكف «رمألا سفن يف هب يدارفنا

 : ليق ًاميدقو «مهفتم هيلإ كمدقت دقو هرهظتست مهف نم مكو
 يووم نيف ءازصعشلا رداغ له

 نإ) :لاقف «ةيغالبلا هريسفت ةيزم ىلإ روشاع نبا ةمالعلا راشأو :ًاعبار
 «فارطألا ةيمارتم ىدملا ةديعب «ةريثك نينافأ تاذ هدصاقمو نآرقلا يناعم

 )١( «قباسلا عجرملا )١/07.

 )0( «قباسلا عجرملا )١/8-1(.
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 ءاهتايآ يف بادآلاو .ماكحألا تايآ يف ةنيبم ماكحألاف ءهتايآ ىلع ةعزوم
 وأ كلذ نم نينف ىلع ةدحاولا ةيآلا تلمتشا امبرو ءاهعقاوم يف صصقلاو

 نآرقلا نونف نم انف نكلو «نانفألا كلت ضعب نيرسفملا نم ريثك احن دقو «رثكأ
 يذلا وه « ةغالبلا قئاقد نف وهو «نآرقلا تايآ نم ةيآ هتكنو هقئاقد نع ولخت ال

 كلذ لجأ نم «ىرخألا نينافألا اوصخ امك باتكب نيرسفملا نم دحأ هصخي مل

 يآ نم ةيآ يف ميظعلا نفلا اذه نم يل حولي ام ىلع هيبنتلا لفغأ ال نأ تمزتلا

 . "”(ربدتلا ةقاطو مهفلا غلبم بسحب هتمهلأ املك «نآرقلا

 ركذو «لامعتسالا بيلاسأو ءزاجعإلا هوجو نايبب هتيانع ركذ امك :ًاسماخ

 هوجو نايبب اذه يريسفت يف تممتها دقو» :لاقف .تايآلا نيب طبارتلا
 نايبب ًاضيأ تممتهاو «لامعتسالا بيلاسأو «ةيبرعلا ةغالبلا تكنو «زاجعإلا

 نيدلا رخف هب ينع دق ليلج عزنم وهو «ضعبب اهضعب يألا لاصتا بسانت
 بسانت يف رردلا مظن :ىمسملا هباتك يعاقبلا نيدلا ناهرب هيف فلأو «يزارلا

 راظنأ لزت ملف «عنقم هيف امب يآلا نم ريثك يف ايتأي مل امهنأ الإ ءروسلاو يآلا

 رثإ اهضعب روسلا عقاوم بسانت نع ثحبلا امأ «علطتت لوقلا لصفل نيلمأتملا

 . "”(رسفملا ىلع ًاقح هارأ الف ؛ ضعب

 «تايئزجلاب هتيانع عم ماع لكشب ةروسلا نع ثدحت هنأ ىلإ راشأو : ًاسداس

 ءاهضارغأ نم هب طيحأ ام تنيب الإ ةروس رداغأ ملو» :لاق «ًالماش هجهنم ناكف

 اهنأك هلمج يناعمو هتادرفم نايب ىلع ًاروصقم نآرقلا ريسفت يف رظانلا نوكي الئل

 . ”«هلامج عئاور هنع بجحتو «هماجسنا ةعور نع هفرصت ةقرفتم رقف

 تكن نايبو ء«طبضلاو بيرغلا حرش نم هريسفت هب زيمت ام ىلإ راشأو : ًاعباس

 تممتهاو) :لاق «دئارفلاب اهنيب ًادرفتمو ريسافتلل ةوفص راص ثيحب ؟ ىناعملا

 كقاوق هته زانكيو هدارم قيقحت علاطملا هيف دجي نأ ىسعو «ةغللا سيماوق هنم

 ١( «قباسلا عجرملا )١/8(.

 «قباسلا عجرملا عز )١/8(.
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 يناعم نم تكن نع فشكلا يف دهجلا تلذب ينإف «هدادعتسا ردق ىلع ًاتكنو
 وبصت ام حيصفلا لامعتسالا بيلاسأ نمو «ريسافتلا اهنع تلخ هزاجعإو نآرقلا
 تاالوطم هراصتخا ىلع ريسفتلا اذه ىواس ثيحب «ريراحنلا ممه هيلإ

 . "”«ريسافتلا يف امم نسحأ هيفو «ريسافتلا يف ام نسحأ هيفف «ريطامقلا

 « هريسفتل ديهمتلا ةباثمب ىه تامدقم رشع ركذي «باتكلا ةمدقم دعب :ًانماث

 ةحصو «ريسفتلا ملع دادمتساو ءاملع ريسفتلا نوكو ليوأتلاو ريسفتلا :تلوانت

 ضرغ نوكي نأ قحي امو «هوحنو ئاآرلاز رييبفتلا ىنعمو روثأملا ريغب ريسفتلا

 هتايآو نآرقلا مساو «نآرقلا صصقو «تاءارقلاو «لوزنلا :تانيسأ ون ريسقكلا
 ءاهب ةدارم ربتعت نآرقلا لمج اهلمحتت يتلا يناعملاو ءاهئامسأو اهبيترتو هروسو
 . '"””نآرقلا زاجعإو

 اهنم عرفتي «ةتسلا هدنع زواجتت ال يهو ءريسفتلا ملع دفاور ددح :ًاعسات
 ملع دادمتسا لوح لوقي «ةيبرعلا ةغللا ملع مولعلا هذه ةمدقم يفو .مولع
 : ريسفتلا

 نم مئتلملا عومجملا نم .دلوملاو يبرعلا رسفملل ريسفتلا ملع دادمتساف»)

 ملعو :ليق : ليق ءهقفلا لوصأو «برعلا رابخأ نمو نانألا ملعو «ةيبرعلا ملع

 . تاءارقلا ملعو مالكلا

 .مهتخل بدأو مهمالك نم برعلا دصاقم ةفرعم :اهنم دارملاف «ةيبرعلا امأ
 نيذلا برعلل ةلصاحلا ةفرعملاك «ةقيلسلاو ةيجسلاب ةفرعملا كلت تلصح ءاوس

 ةلصاحلا ةفرعملاك ملعتلاو يقلتلاب تلصح مأ .؛مهينارهظ نيب نآرقلا لزن

 مولع اوسرد نيذلا نيدلوملاو ء«مهوسرامو برعلا ةيقب اوهفاش نيذلا نيدلوملل

 مهفل ًاقيرط ةيبرعلا دعاوق تناكف يبرع مالك نآرقلا نإ .اهونودو ناسللا
 ينعنو «ةقيلسلاب يبرعب سيل نمل ءمهفلا ءوسو طلغلا عقي كلذ نودبو « هيئاعم

 «فيرصتلاو ؛ةغللا نتم :ىهو «ىبرعلا ناسللا مولع عومجم ةيبرعلا دعاوقب

 )1١( ءريونتلاو ريرحتلا ريسفت )١/8(.

 «قباسلا عجرملا (؟) )1١/5١-175١(.

 العليي



 مهبيلاسأ نم عبتملا برعلا لامعتسا كلذ ءارو نمو .نايبلاو يناعملاو .وحنلاو

 ىرجم يرجي ام كلذ يف لخديو .مهئاغلب بيكارتو مهراعشأو مهبطخ يف
 ريغ تايآ يناعمل مهسفنأ ناسللا لهأ ماهفأ نم ريسفتلل سانئتسالاو ليثمتلا

 ةيقب نع ثيدحلا يف كلذ دعب لصفي مث .2'"نيدلوملا دنع ةلالدلا ةحضاو

 . مولعلا

 ةغالبب قلعتي ًالؤاست حرطي ؛ تاءارقلا لوح ةسداسلا ةمدقملا يفو :ًارشاع
 يضفي له : تلق نإف» :لوقي ءعوضوملا اذه لثم راثأ نم لوأ هلعلو «تاءارقلا

 «ةحوجرملا نم غلبأ ةحجارلا نوكت نأ ىلإ ضعب ىلع تاءارقلا ضعب حيجرت

 ةقباطم زاجعإلا دح :تلق ؟زاجعإلا يف فعضأ ةحوجرملا نأ ىلإ يضفيف

 نوكي نأ كلذ عم زوجيو «توافتلا لبقي ال وهو «لاحلا ىضتقم عيمجل مالكلا
 1 ا يك ب ياس ل ب ع مالكلا ضعب

 َمُهْلَكَم َمأ # :لثم ننفتلاب وأ «ةحاصفلا ةدايزب قلعتت وأ «ةغلابملاو سانجلاك
000 4 2000 

 ( [7؟ :نونمؤملا] #رْيَح َكَِيَر جاَركَف اَْيَح

 نآرقلا نم زجعملا رادقم ىلإ ةسداسلا ةمدقملا يف ًاضيأ ريشيو :رشع دحأ

 نأل .نآرقلا يآ نم ةيآ لك يف ققحتي نأ مزلي الف ؛ زاجعإلا امأو» :لوقيف

 لكف .«تايآ ثالث ةروس رصقأو ءنآرقلا روس لثم ةروسب عقو امنإ يدحتلا

 . "”«(ًازجعم هعومجم نوكي نأ بجي نآرقلا نم تايآ ثالث نم مظتني رادقم

 ةدئاف ركذف «نآرقلا صصق نع ةعباسلا ةمدقملا يف ثدحتو :رشع انثا

 غيلبلا ةردق نايب : هدنع يهو ؛ صصقلا راركت نع هثيدح نمض مالكلا ريركت

 تيبثتب قلعتت ىرخأ دئاوف ًاددحم فيضيو «ةفلتخم ظافلأب ىناعملا ةغايص ىلع

 هعم لصحت مث» :لوقي ءزاجعإلاو ةغالبلا روهظو «نيعماسلا ناهذأ يف مالكلا
 «ةغالبلا روهظ :ىناثلا .اهريركتب ناهذألا ىف اهخوسر :اهدحأ ءىرخأ دصاقم

 ءاج اذإف «غيلبلا ىلع لقثي نأ هنأش نم دحاولا ضرغلا يف مالكلا ريركت نإف

 )١8/1(. ءقباسلا عجرملا )١(

 0” 57/1١ «ريونتلاو ريرحتلا ريسفت 2

 8/10 ولسا حرملا» 8
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 وأ زاجم نم اهئادأ قرط فالتخاب يناعملا يف ننفت عم «قباسلا رثإ هنم قحاللا

 ةغللا ةعسو ةحاصفلا هيضتقت امب ءاهبيكارتو ظافلألا ننفتو «ةيانك وأ تاراعتسا

 تانسحملا نئفتو , ٌتعَجَر نئلو «تددر نئلو :لثم «تافدارتملا لامعتساب

 يف ىوصقلا دودحلا نم كلذ ناك «ءكلذ وحنو ةيظفللاو ةيونعملا ةيعيدبلا

 ْ . "”(زاجعإلا هوجو نم هجو كلذف «ةغالبلا

 ثيدحلا لصفن نأ دون (نآرقلا زاجعإ ىف) ةرشاعلا ةمدقملاو :رشع ةثالث

 : ينآلا ةمدقملا هذه هتلوانت ام مهأ لعلو ءانعوضومب اهتلصو اهتيمهأل اهيف

 «لاجملا اذه يف نيثحابلا روصق ركذيو ءزاجعإلاو ةغالبلا نيب طبري ١
 دايح اهنلإ تقباست ةياغ الو «ماهفألا ماهس هل تيلضاتت اصرغ نأ زبلا» لوين

 ضوخلا لثم «ًارزن ةبابُص نم هتغلب امب تعنتقاو ءىرسح اهنود تعجرف «ممهلا |
 اهدرومو «لغاشلا ةغالبلا لهأ لغش لزي مل هنإف ؛ نآرقلا زاجعإ هوجو يف
 ملع فلأ نأ قبس دقلو «لغاولاو ميدنلل اهئابس ىلغُمو ؛لهانلاو لولعملل

 الإ .هزاجمو هتقيقح نيب ةقرفتلاو ءهزاجعإ هوجو نم جذامن ىلع ًالمتشم ةغالبلا
 ةلآ وأ دقنلل ًارايعم نوكيل غيلبلا يبرعلا مالكلا صئاصخ لك نع ثحاب هنأ

 رفوت امب «غيلب مالك لك ىلع نآرقلا قوفت فيك كلذ ءارج نم رهظيل مث «عنصلل
 نوقباسلا زجع ىتح «ءاغلبلل رخا مالك يف عمتجت ال يتلا صئاصخلا نم هيف

 . "”«هلثمب نايتإلا نع مهنم نوقحاللاو

 دجت كلعلو» :لوقي «نومدقتملا ةمئألا اهنع لفغ ًالوصأ فاضأ هنأ نيبي- ؟
 زاجعإ يف اوملكت نمم ؛ اومدقت نم اهلفغأ ًاتكنو ًالوصأ ةمدقملا هذه يف
 كاكاو ضايعو نئاطشلاو نماقلا ديعو-نتاعرلاو ىالفابلا لم ةانارقلا
 دع ةقةاعت نر فاسرلا رانا ع ناشي امك اهنع [ولقاو تاضوملاب ينك اونرك
 دع املابا نآرقلا ئاطجلا هنينيقت دوج لا ةنارقلا سم نه ريشا ةئالقملا
 هيآ يف «ةغالبلا هوجو نم قئاقد نايب ىلع ًالمتشم نكي مل ام ؛ هضرغ يف لامكلا

 )١( «قباسلا عجرملا )58/1١(.

 «ريونتلاو ريرحتلا ريسفت (؟ )١٠١١/١(.

 دس
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 . )(راصتخاو ليوطت نم ةمهلا هيلإ ومست ام رادقمب «ةرسفملا

 ءاهضعب ينثتسيو «زاجعإلا ثحبم نم ريسافتلا مظعم ولخ نم بجعتي - '"
 اذه ىلإ لوصولاب مامتهالا نع ريسافتلا مظعم ولخ هارن ام بجعأ نمف» :لوقي

 قاحسإ يبأل نآرقلا يناعم : لثم لقم نمف «ريسافتلا نويع الإ «ىمسألا ضرغلا

 لثم رثكم نمو «يسلدنألا ةيطع نب قحلا دبع خيشلل زيجولا ررحملاو «جاجزلا
 . ”(فاشكلا

 امب ةيانعلا نإ مث :لوقي «ةوبنلا تابثإ يف زاجعإلا ثحب ةيمهأ نيبي - ؛
 نم ريبك لصأ نزتخم نم تعبن امنإ ؛ نآرقلا زاجعإ هوجو نايب نم هددصب نحن
 ةزجعملا هنوكو « - لَ - يبنلل ىربكلا ةزجعملا هنوك وهو «مالسإلا لوصأ
 . 2 «ًاحيرص ًايدحت هيدناعم لوسرلا اهب ىدحت يتلا ةزجعملا وهو «ةيقابلا

 زجعف» :لوقي «نآرقلا مهادحت نم عيمج دنع زجعلاب رارقإلا رتاوت نيبي - ©
 «مهنيب تايآلا هذه رتاوتب رتاوتم رمأ ؛ نآرقلا لثمب نايتإلا نع نيّدحتملا عيمج

 .'*(اهيلع مهيعاود رفوت عم ةضراعملا نع مهتوكسو

 «يغالبلا زاجعإلا ىلع دكؤيو .زاجعإلا يف ءاملعلا بهاذم ركذي - 5
 زاجعإلا نم اهيف امل باتكلا يف ةخوسنملا تايآلا ءاقب ببس نأ ركذيو
 تبهذف .«كلذ نع مهزجع ليلعت يف ءاملعلا فلتخا دقو» :لوقي «يدحتلاو

 وأ ةردقملا مهبلسف «نآرقلا ةضراعم نع مهفرص هللا نأب هليلعت ىلإ ةليلق ةفئاط

 فرعيو «برعلا عيمج نم عمسمو ىأرمب مهيلع ةجحلا موقتل «يعادلا مهبلس
 ةمئأ هيلع رصتقاو «قيقحتلاو ملعلا لهأ هيلع يذلا امأو . . . ةفرصلاب لوقلا اذه
 «فقاوملا يف امك ةيبرعلا لهأو ظحاجلا هيلعو «نيمرحلا مامإو ةيرعشألا
 ةحاصفلاو ةغالبلا تاجرد نم نآرقلا غولب هنأب :هب نيّدحتملا زجعل ليلعتلاف
 ريسنو هدمتعن يذلا وهو «هلثمب نايتإلا نع برعلا ءاغلب ةردق هنع زجعت ًاغلبم

 )١( «قباسلا عجرملا )3١١/١-؟٠١(.

 «ريونتلاو ريرحتلا ريسفت (؟) )١/”٠١7(.

 )*( «قباسلا عجرملا )١/1١7(.

 )5( «قباسلا عجرملا )1/*١٠١(.
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 ءاقب وهو ؛ اذه ىلع يوق ٌليلد يل ادب دقو «ةرشاعلا ةمدقملا هذه يف هيلع

 .«فحاصملا يف ةبوتكمو «نآرقلا نم ةولتم تيقبو ءاهمكح خسن يتلا تايالا

 يف ام الإ فحاصملا يف اهبتكو اهتوالت ءاقبل هجو قبي مل اهمكح خسن امل اهنإف
 ىدحتم تايآ ثالث رادقم اهنم مئتلي ثيحب «ةغالبلا نم اهعومجم رادقم

 . ''”(دوقعلا ةروس يف ةيصولا ةيآ كلذ لاثم ءاهلثمب نايتإلاب

 عقو امنإو» :لوقيف «تايآلا ضعب نود ةروسلاب يدحتلاب هجولا ركذي -
 نأل ؛ تايآلا نم ددعب مهادحتي نأ نود  ةريصق تناك نإو يأ  ةروسب يدحتلا

 ضرغلا ببسب ؛ هغوصو مالكلا مظن عومجم ىلإ هعجرم ام ةغالبلا نينافأ نم
 ىلإ عوجرلاو ءضارغألا لاقتناو «همتاوخو مالكلا حتاوف نم هيف قيس يذلا

 دقو «ضارتعالاو دارطتسالاو «بانطإلاو زاجيإلاو «لصفلا نونفو «ضرغلا
 لعجي نأ نود «ةروسب يدحتلا عاقيإل هجولا وه اذه يبيطلا نيدلا فرش لعج

 . "0(«تايآلا نم ددعب

 هوجو ليصفت ناك دق اذإو) :لوقيف «ءاملعلا دنع زاجعإلا هوجو صخلي

 ءاهكالم يه يتلا اهدقاعم طبضن نأ انيلع ناك ؛ لمأتملا هرصحي ال زاجعإلا

 ١ : تاهج ثالث ىلإ ًاعجار زاجعإلا هوجو كالم ىرنف
 يبرعلا مالكلا هغلبي نأ نكمي امم ىوصقلا ةياغلا هغولب :ىلوألا ةهجلا

 ضارغأ نم ًاتكنو «ةقيقد يناعم ةديفم ؛همظن يف تايفيك لوصح نم ؛ غيلبلا

 كلذ هيف رثكي ثيحب ؛ ةغللا عضو لصأ هديفي ال امم ؛ برعلا ءاغلب نم ةصاخلا

 . مهئابطخو مهئارعش نم ءاغلبلا مالك نم ءيش اهينادي ال ةرثك

 مل امم ؛ مالكلا مظن يف فرصتلا نينافأ نم نآرقلا هعدبأ ام :ةيناثلا ةهجلا

 .ةغللا هب حمست امع جراخ ريغ هنكلو «برعلا بيلاسأ يف ًادوهعم نكي

 قئاقحلا ىلإ تاراشإلاو «ةيمكحلا يناعملا نم هيف عدوأ ام :ةثلاثلا ةهجلا

 يفو «نارقلا لوزن رصع يف رشبلا لوقع هيلإ غلبت مل امم «ةيملعلاو ةيلقعلا

 )١٠١5/١1(. ءريونتلاو ريرحتلا ريسفت )١(

 )1١4/١(. «قباسلا عجرملا (؟)

 "هه
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 نم نآرقلا زاجعإ ىف نوملكتملا اهلفغأ ةهجلا هذهو «ةتوافتم هدعب روصع
 . ضايع ىضاقلاو ىنالقابلا ركب يبأ : لثم ءانئاملع

 : يه «ةعبار ةهج دعي ام نآرقلا زاجعإ هوجو نم ءاملعلا نم ريثك دع دقو
 مالع نم لزنم هنأ ىلع لد امم «تابيغملا نع رابخألا نم هيلع ىوطناام

 نم ًاعبار ًاهجو ءافشلا يف ضايع هدع ام ةهجلا هذه يف لخدي دقو «بويغلا
 ملعي ال ناك امم «ةفلاسلا نورقلا رابخأ نم هب أبنأ ام وهو ءنآرقلا زاجعإ هوجو
 نييمألا برعلل زجعم اذهف «باتكلا لهأ رابحأ نم ذفلا الإ ةدحاولا ةصقلا هنم

 نم فاصنإلا لهأب هزاجعإ توبث صاخو .باتكلا لهأل ًازجعم سيلو «ةصاخ
 دقف ؛ نيرباكملل ًازجعم سيلو . هلاوحأو - ِِكَي - لوسرلا ةأشن يف نيرظانلا
 .2”(رشب هملعي امنإ اولاق

 برعلا زجع نأ نيبيو «ًافنآ نيتروكذملا ةيناثلاو ىلوألا نيتهجلا شقاني - 4
 «ةيناثلاو ىلوألا : نيتهجلا نم نآرقلا زاجعإف» :لوقي «مهاوس نمل زجع وه

 زجعمو «ةرشابم مهئارعشو مهئابطخو مهئاحصفل زجعم وه ذإ .برعلل هجوتم
 يعاودلا رفوت عم  هتضراعم نع هيعراقم زجع نأ مهكاردإ ةطساوب مهتماعل

 ىلع ليلد كلذب وه مث «مهعيمج ةقاط زواجت هنأ ىلع عطاس ناهرب وه هيلع
 ًاغولب برعلا زجع ىدص مهيلإ غلب نيذلا ءرشبلا ةيقب ىدل هيلع لّزنملا قدص
 «خيراتلا دهاوشب مهدعب ءاج نملو «رابخألا رتاوتب هيرصاعمل هراكنإ عاطتسي ال

 0 ا رعب اساسا 6 للا

 ادا روما فاض ىةيرفلا ةغالبلا ةمئأ

 عيطتسيو ءًاعيمج - سانلا ىلإ ةهجوتم هدنع زاجعإلا نم ةثلاثلا ةهجلاو - ٠١

 ةثلاثلا ةهجلا نم زجعم نآرقلاو» :لوقي «يمجعلاو يبرعلا هسفنب اهسملي نأ
 قوق هلك اذه ةلمنح نم اذه: ةووصعلا نمس ىلع ا رمعس ًازاجعإ ؟ ةطاقوشللل

 .( 6١1ه ٠٠١ 5/1) «ريونتلاو ريرحتلا ريسفت 20

 )٠١8/١1(. ؛قباسلا عجرملا قف
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 سَ



 كردي دق هنأل «نينسلا بقاعت ىلع ةرمتسملا ةزجعملا وه نآرقلا نإ : نيدلا ةمئأ

 ةيمكحلاو ةيعيرشتلا هيناعم ةمجرت ةطساوب ؛ةيبرعلا ةمألا ريغ نم ءالقعلا هزاجعإ
 هغلبت نمل يلامجإو يناعملا كلت لهأل يليصفت ليلد وهو «ةيقالخألاو ةيملعلاو
 . "”(كلذب مهتداهش

 نمو «ةلاسرلل نيرصاعملا لمشت زاجعإلا نم ةعبارلا ةهجلا نأ نيبيو ١
 نع ةدئاز اهوربتعا نيذلا دنع  ةعبارلا ةهجلا نم وهو» :لوقي .مهدعب ءاج

 ءىجي نمل زجعمو «ًايليصفت ًازاجعإ هلوزن رصع لهأل زجعم  ثالثلا تاهجلا

 تايآلا فرص نيعتو «نآرقلا لقن رتاوت ببسب ؛ كلذ هغلبي نمم مهدعب
 7م كيرا اج ىل (نايخألا اذه لع ةامفتكبلا

 اهتمدقم ىفو «نآرقلا تاركتبم نع ةرشاعلا ةمدقملا نمض ثدحتو

 «برعلا مالك ةيقب نع همظن اهب زيمت تاركتبم نآرقللو اذه» :لوقي ءهبولسأ
 ءاملعلا هيلع هبن دقو «ةلاحم ال رعشلا فلاخي بولسأ ىلع ءاج هنأ :اهنمف

 ضعب ةباطخلا بولسأ فلاخي هبولسأ نأ :كلذ ىلإ مضأ انأو .نومدقتملا

 هوجو نم كلذو «هتوالتو هظفح دصقُي باتك ةقيرطب ءاج لب «ةفلاخملا

 يف ةميدقلا اهقئارطل عابتا اهيف سيل ؛ ةركتبم ةقي ةقيرط ىلع همظن ناك ذإ .هزاجعإ

 نأش ةررحم ةديفم ناعم ىلع ةلادلا لمجلاب ءاج هنأ :كلذ نم دعأو .مالكلا

 ريغ صيصختلا اهنأش تامومعب تأي ملف «ةيعيرشتلا دعاوقلاو ةيملعلا لمجلا
 2137 ترق هلع داك اوكا ع ةديتع را ليحل دس تاس و .ةصوصخم

 . "0(ةردانلا دارفألاو ةليلقلا لاوحألاب مهئارتكا

 ءاج نأ اهنمو» :لوقي «هميسقتو هعيزوت ةقيرط نآرقلا تاركتبم نمو - ١
 اهب لخدأ «يبرعلا مالكلا يف ةديدج ةنس يهو ؛ ريوستلاو ميسقتلا بولسأ ىلع

 . © (ءاميإ فاشكلا ىف اهيلإ أموأ دقو .فينصتلاو بيوبتلا ةقيرط هيلع

 )١( «قباسلا عجرملا )١1/١١5(.

 «قباسلا عجرملا (؟) )١/1٠١6(.

 )9( «قباسلا عجرملا )١/1٠١6(.

 «ريونتلاو ريرحتلا ريسفت (؟) )1١/١7١(.

 ال

 سَ



 ميعنلا لاوحأ ةياكح يف يصصقلا بولسألا» :نآرقلا تاركتبم نمو - 54

 ىلع ميظع ريثأت كلذل ناك دقو «لاوحألا ليثمت يفو «ةرخآلا يف باذعلاو

 . '”(ًاردان الإ ةيبرعلا بدأ نم ًادوقفم صصقلا نف ناك ذإ «برعلا سوفن

 «برعلا ريغو برعلا نم هيدناعم لاوقأ درس يف نآرقلا ةقيرط ركذو - ©

 ىلإ يداعلا اهقايس نم اهلقني فيكو ءمالسلا مهيلع نيلسرملاو ءايبنألا لاوقأو
 نآرقلا نأ اذه عبتي اممو» :لوقي «هتغايص للح نم اهسبلي امب ؛ زجعم قايس

 بولسأ هيضتقي ام ىلع اهغوصيف ؛ مهنع يكحملا لاوقأ ةياكح يف فرصتي

 غاص ةيبرع ريغ ًالاوقأ ىكح اذإ وهف .اهيف تردص يتلا ةغيصلا ىلع ال ؛ هزاجعإ

 فرصت ةيبرع ًالاوقأ ىكح اذإو «ةيبرعلا يف زاجعإلا دح غلبت ةغيص يف اهلولدم
 مزتلي ال هنإف «برعلا نع هيكحي ام لثم «ربعملا بولسأ بساني ًافرصت اهيف
 ؛ عاستا لاوقألا ةياكح يف برعللو «مهمالك لصاح يكحي لب مهظافلأ ةياكح

 لاوقألل تباثلا زاجعإلاف ءظافلألا مازتلا نود ىنعملاب ةطاحإلا ىلع هرادم
 . "”«ةيكحملا لاوقألل ال «نآرقلل زاجعإ وه نآرقلا يف ةيكحملا

 ليبقلا اذه نمو» :لاقف «ءامسألاب نآرقلا فرصت نع ثيدحلاب كلذ عبتأو

 ةسح هياتم ىلإ اهريغي را نإف «نعمتلا يف 3 ءامسألا ةياكح

 90 لإ هج عقارا يبأ حرات

 كلذكو» :لاقف «ةلوادتملا لاثمألاب نآرقلا فرصت نع ثيدحلاب كلذ عبتأو

 ءاهل زومرم لاوحأ ةياكح ىهو ؛ لاثمألا برعلا بدأ ىف ناك دقف «ليثمتلا

 تناك لاتمألاب ةاكيسلا < يل فد وآ هن اليف ىلا ةفلتلا# هلا كانك
 يف نسلألا اهتلوادت امل اهنأ الإ .لاوحألا كلت ىلإ ةريشم لمجلا كلت

 قبي ملو ءاهيف تدرو يتلا لاوحألا كلت تيسُن «دمألا اهيلع لاطو «لامعتسالا

 )١( «قباسلا عجرملا )١/1؟١(.

 )0( .قباسلا عجرملا )١/ 1١١ -١1١(.

 )9( «قباسلا عجرملا )١5١/١(.
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 دقف :نآرقلا امأ . اهلجأل لاقت يتلا اهيزاغمب روعشلا الإ اهب قطنلا دنع ناهذألل

 رهترب اور ترسل لَدَثا - ىلا ةلوقك ءاهبيكرت عبأو لاثمألا حضوأ
 نَمَو# :هلوقو 1١4[. : ميهاربإ] 4 ِفِصاَع روي يف يل هي ٌتّدَتْسَ دامك رهلتمعأ

  ٍقِحَس ٍناَكَم يف حيل در سا سل 0

 اقتل هيمي بارك ْمُهْلَمَعأ ارفكح نو # :هلوقو . ١"[ :جحلا]

 ال ونود نم َنوْعَدي َتدَلاَو # : هلوقو . 4١[ ع9 9 :هلوق ىلإ
 هو

 , 2300 [14 :دعرلا] هلي َوْهاَمو هامْلِيِل ءاملا نإ هك طبل الوتر أ ةواوتم

 مزتلي مل» :لاقف «ةينآرقلا بيلاسألا عونت ىلإ روشاع نبا ةمالعلا راشأ - 5

 ةجهل ةروس لكل نوكت داكتف «تننفتو هروس تفلتخاو ءًادحاو ًابولسأ نآرقلا

 اهحتاوف كلذكو .كلذك سيل اهضعبو «لصاوف ىلع ينب اهضعب نإف «ةصاخ
 يهو «باتكلا كلذ ملآو ءاونمآ نيذلا اهيأ ايو ءدمحلاك لافتحالاب حتتفا ام اهنم ٠

 ىلع وجبل مح :تفا ام اهنمو . تامدقملاب ءاشنإلا ةعانص يف هنع ربعن امم بيرق

 :دمحم] # َمُهَلْمَع 5س لا ليس عانوا يلا » :وحن رمألا لوأ نم ضرغلا

 , 206 [1 :ةبوتلا] 4 كيِلوُسَرَو هلأ نم ارب ## و ١[

 بيلاسألا عدبأ نمو) :لاقف «نآرقلا يف زاجيإلا بولسأ نع ثدحتو - ١

 دقو «مهؤاحصف اهيلإ ىرابتت ةياغو ,مهسفانتم وهو «زاجيإلا :برعلا مالك يف
 هيف ؛ يناعملا ملع يف نيبملا زاجيإلا نم هيف ام عم ناك ذإ .هعدبأب نآرقلا ءاج

 اهلك ؛ ةددعتم ناعم اهنم ذخؤت نآل هتايآ مظعم ةيحولص وهو ءرخآ ميظع زاجيإ
 . "”(ظفللا اهيفاني ال تالامتحاب ةرابعلا اهل حلصت

 اذه نمو» :لاقف «نآرقلا مالك نم لثملا ىرجم راج وه امع ثدحتو -

 باوبأ نم باب اذهو «لاثمألا ىرجم ةيراجلا لمجلا نم هيلع لمتشا ام بابلا

 يف ريهز ةديصق تدع هلجأل يذلا وهو «برعلا ءاغلبلا مالك يف ردان ةغالبلا

 نك ندع نكح: +: نلاهمل رق قلل قوق امنا رقلا يف ءاجف «تاقلعملا

 )1١( «ريونتلاو ريرحتلا ريسفت )1١/١5١(,.

 «قباسلا عجرملا قفز 1/1١ 1(.

 )9( «ريونتلاو ريرحتلا ريسفت )١5١7/1١(.
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 ٌمَقَدآ 9 :هلوقو [07 :روتلا] # ٌةَكوُرْعَم ٌةَعاَط# :هلوقو [84 :ءارسإلا] * كَم
3 

 . 376 [4+ : نونمؤملا] 4ُنَسْحَأ هى

 نآرقلا كلسو» :لاقف «نآرقلا ىف بانطإلا بولسأ هب زيمت ام ركذو - 4
 ماقم :بانطإلا تاماقم مهأ نمو «ةغالبلا نم ضارغأل ؛ بانطإلا كلسم

 ءعماسلا بلق يف عورلا لاخدإ :اهفصو ليصفتب داري يتلا لاوحألا فيصوت

 : ةباّيز نبا لوقك اذه لثم يف ةيبرع ةقيرط هذهو

 ةلاوحخأدعوُيّوةنِس يف ةيحتسأر ا رزاسسف | ربحتوع ,تيبتعت

 © فان نم َلِقَو (7) قالا تدب د هلك 9 : ىلاعت هلوق : هلثم يف نآرقلا تايآ نمف
 ِتَعَلَب اَذإ اَلَوَلَق# :هلوقو . [؟14- 7 : ةمايقلا] « ٍقاّسل فاس تتلو () فار هنأ نو يصرع ع نع 0220

0 

 ىنقم َيِعِطْهُم# :هلوقو . [84 4 :ةعقاولا] « تورطت ذيج ٌرْسآَو ( موُمْلُخ

 . 0[ : ميهاربإ] رهط متدرب وسوم

 بيلاسأ نمو) :لاقف «نورسفملا هلفغأ فيكو كرتشملا نع ثدحتو ٠

 ظفللا لامعتسا هيف دري هنأ اهرابتعا نورسفملا لفغأ ىتلا اهب درفنملا نآرقلا

 اننةنارإل ةيرملا هقللا تي ءاقملا تلم اذ تاق اأ نيمسم ىف كرسدلا
 ماقملا حلص اذإ يزاجملاو يقيقحلا هانعم يف ظفللا لامعتساو ءاهنم حلصي

 ةزجعم هنوك راثآ نم اذهو ءزاجيإلا عم مالكلا يناعم رثكت كلذبو ءامهتدارإل

 ريدقلاو ءيش لكب ميلعلا ندل نم لزنم هنأ ىلع لادو ءرشبلا مالك ةداعل ةقراخ
 , 9( هلع

 ءظافلألا فورح فالتخاب ىناعملاو ظافلألا فالتخا نع ثدحتو ١

 ةيفورح بالعاب اهنا برتكم ىلا ظافلالا ةاقالا ديلان نموت لاقت
 :لكم «تاءارقلا نم ريثك فالتخا بابسأ نم وهو ءاهفورخ تاكرح فالتخا وأ
 نود دنع ئرق [14 :فرخزلا] 4 اََتِإ نمل ُدَبِح ْمُه نَا َةكيكملا أولَمَجَم »

 )١( «قباسلا عجرملا )177/1(.

 «قباسلا عجرملا (؟) )١/178(.
 ( 2ءريونتلاو ريرحتلا ريسفت )١/١177(.
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 لمه كابا و
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 4 توُدِصي ُهْنِع َكَلُمَوهاَدِإ : لثمو «اهدعب فلأو ةدحوملاب دابع ىرقو .فلأ

 . "'”(اهرسكو داصلا مضب [01 :فرخزلا]

 يف ةقرلاو ةلازجلا :يبولسأ نع ثيدحلاب - هللا همحر - هثيدح متخو - 7

 هامس ام «بولسألا ةهج تحت جردني امم نأ ملعاو» :لاقف ءميركلا نآرقلا

 امهو .هتاماقم امهنم لكل اونيبو «ةقرلاب هومس امو «ةلازجلاب بدألا دقن ةمئأ

 نيذه رركت نم نآرقلا نم ةروس ولخت الو «مالكلا يناعم ىلإ ناتعجار

 لق # » :لوقي هعمست امنيبف «هعقوم يف هتياغ غلاب امهنم لكو .نيبولسألا
 مر يتصاعد ع ظلال يشل ىلاذ حا نذل فدا

 نسوا َقيْجَو كَسَع َدفحجل أ ديرب » : لوقيو . [5* :رمزلا] 4 محي روقعلا وش

 لف كه ةكردنأ ْلُقَف أوضرعأ ْنِإَف 8 :لوقي هعمست ذإ ؛ [18 : ءاسنلا] «اًفيِعَض
 امل ةعيبر نب ةبتع نإ :افشلا يف ضايع لاق . [17 :تلصف]  َدوُمَتَو ِداَع ٍةَفِعَص

 محرلاو هللا كتدشان :هل لاقو - ِلَي - يبنلا مف ىلع هديب كسمأ ةيآلا هذه عمس

 . "7(تففك امالإ

 ةغالبلاب انيأر امك ينع دقو ءروشاع نبا ريسفت ملاعم مهأ تناك كلت

 هثدج اهمض ةبرت هللا ىقسف ؛« ءرصعلا اذه سراف ناديملا اذه يف ناكو «زاجعإلاو

 .زاجعإلاو ةغالبلاب نوفراعلا هيف ردن نمز يف «دافأو مدق ام نسح ىلع

 الال ال

 .(17؟8- 17/1) «قباسلا عجرملا )١(

 .(١؟١4/1) «قباسلا عجرملا (5)

 اند

 هل
0 



 :ثلاثلا ثحيملا

 بطق ديس :ىنفلا ريوصتلاو بدألا ةسردم

 .,"7بطق ديسل (نآرقلا لالظ يف) ريسفت رصعلا اذه يف ريسافتلا مهأ نم
 - :ةيتآلا رومألاب هنع ثيذحلا ددحنسو

 لالظلا ريسفت يف بطق ذيس جهنم :ًالوأ »
 :نينثا نيرمأب زيمتي بطق ديس جهنم نإ
 يف هسرمتو هتبهوم كلذ يف هدعاسو .«بدألاو ةغللا ىلع هدامتعا :لوألا

 .ًارعشو ًارثن فيلأتلاو ةفاحصلاو ةباتكلا

 ءةنسلا لهأ نم نيرسفملا جهانم عابتا اهب دوصقملاو «ةيفلسلا :يناثلاو
 يف ةلزتعملا لعف امك ؛ صوصنلا قانعأ ّيل وأ «تايليئارسإلا ماحقإ ضفرو
 .اهوحنو تافصلا تايال مهريسافت

 يملعلا ريسفتلا نم فقوملا :ًايناث »

 نم دب الو .''”يملعلا ريسفتلا ضفر بطق ديس نأ يمورلا دهف روتكدلا ركذ
 امنإو .هقالطإ ىلع يملعلا ريسفتلا ضفري مل بطق ديس نأ ىلإ انه ةراشإلا
 ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو سانلل ىده تءاج يتلا نآرقلا تايآ عاضخإ ضفر

 ءًادغ اهركنأو مويلا اهب رقأ امبر وأ ءاهتحصب ملعلا عطقي مل تايرظنو نيناوقل

 ءطويسأ يف اشوم ةيرق ديلاوم نم «يرصم يمالسإ ركفم «ميهاربإ نب بطق نب ديس 00
 )١407/9 -١144(. «مالعألا رظنا .(ماؤكك 1١9١05 - هامل - 1؟؟4)

 «ىلوألا ةعبطلا )/4948  206١0١. ءرشع عبارلا نرقلا يف ريسفتلا تاهاجتا :رظنا (0)
 .م1985/ه141/

 نود
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 ةجاحب سيلو «تاهبشلا قوف وهو ءرشبلا ءاوهأ هب بعالتت نم ىمسأ هللا باتكف
 يه ةيملعلا قئاقحلاو تايرظنلا نأل ءهدئاستو هتبثت يتلا ةيملعلا تايرظنلا ىلإ
 دنع سوبتلا ةيعطق نينلا ةختصانأل + ندكتملا نينلو: فيقتل: نيذلا اهديؤي ىلا
 .ةعاسلا مايق ىلإو ةباحصلا نم لوألا ليجلا نم هب نينمؤملا

 ءامدقلا نويغالبلاو بطق ديس :ًاثلاث »

 هلوصأ يبدألا دقنلا) هباتك يف مهسردو ءءامدقلا نييغالبلا بطق ديس فرع

 رهاقلا دبع خيشلا ىلإ ًاهجوم ىبدألا دقنلا هباتك ىف هءادهإ لعجو (هجهانمو'

 ؟ ددصلا اذه يف بطق ديس ءارآ ةصالخ يه امف . يناجرجلا

 يف نيثحابلا نم ًايبلس هفقوم ناك : يتأي ام قباسلا لاؤسلا باوج يف لاقيو

 ظفللا لوح ةميقع ثحابمب مهسفنأ اولغش مهنأب» ركذ ثيح ءزاجعإلاو ةغالبلا

 دعاوقلا حور هيلع تبلغ نم مهنمو «ةغالبلا هيف نمكت امهيأ .ىنعملاو

 «بيوبتلاو ميسقتلا ىلإ هنع فرصنا وأ «قسنملا يلكلا لامجلا دسفأف ؛ ةيغالبلا

 . "7(قاطت ال فافسإلا نم ةجرد ىلإ نايحألا ضعب ىف كلذو اذه ىف اولصوو

 وهو :لوألا «ةغالبلا لاجر نم نيلجر قباسلا هفقوم نم بطق ديس ينثتسي
 ةغالبلا يف اولغتشا نم لضفأ بطق ديس هدع دقو «يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلا

 ظفللا ةلأسم يف فالخلا تمسح يتلا مظنلا ةيرظنب داشأو ءًائيدحو ًاميدق دقنلاو

 فرتعاو . ظحاجلا اهراثأ ذنم تقرغتسا ام داقنلا نم تقرغتسا دقو «ىنعملاو

 يف ةورذلا غلبل اهنع مساحلا ريبعتلا يف ةدحاو ةوطخ اطخ ولو» :لاقو هلضفب

 : "فلا دقنلا

 اولمهأ نيذلا نيرسفملا نع هثيدح يفف ءيرشخمزلا وه : يناثلا لجرلاو

 ثيح مكحلا اذه نم يرشخمزلا ىنثتسا «نآرقلا يف ينفلا بناجلا نع ثحبلا

 .م19417 /ه8407١ «قنماثلا ةعبطلا «قورشلا راد «.(59) ص ءنآرقلا يف ينفلا ريوصتلا )١(

 .(؟8) ص .قباسلا عجرملا قفز

 نودي

 كا
 را

0 

2 
 هدازغ

4 
2 

 0 “ولا 03

1 



 لامجلا عضاوم ضعب كاردإ يف قيفوتلا نم ءيش نيحلاو نيحلا نيب هل عقي ناكل

 . 200نآرقلا ىف ىنفلا

 نآرقلا مهف لحارم :ًاعبار »

 : ثالث ىلإ نآرقلا مهف لحارم بطق ديس مسق

 . يحولا ةرتفل نيرصاعملا لمشتو «نونفلل يرطفلا قوذتلا ةلحرم : ىلوألا

 اهنم عضوم لك ليلعتو «ةقرفتملا لامجلا عضاومل كاردإلا ةلحرم :ةيناثلاو
 . ثيدحلا رصعلا ىلإ ةباحصلا دهع نم دتمتو «ًادرفم ًاليلعت

 «نآرقلا ىف ىنفلا لامجلل ةماعلا صئاصخلا كاردإ ةلحرم يه :ةثلاثلاو
 . "”نآرقلا يف الو بدألا يف ال ًادبأ اهيلإ اولصي مل ةلحرم يهو

 كيس الإ اهلثمي مل» :يدلاخلا حالص روتكدلا لوقي امك ةلحرملا هذهو

 ىسرأ فدهلا اذه يده ىلع .بطق ديس الإ اهب مقي مل ةساردلا هذهو .بطق
 ةماعلا ةقيرطلا فشك ىلإ قفو دقو «ةديدجلا نآرقلا ةبتكم يف هثوحب سسأ
 نايب يف قفوو «ينفلا ريوصتلا يهو «هيف ةريبكلا ةدعاقلاو «ينآرقلا ريبعتلل
 . ””«اهناولأو ةقيرطلا هذه تامس

 ؟ بطق ديس هفشتكا يذلا ىنفلا ريوصتلا وه امف ,بطق ديس دنع نآرقلا

 يف ةلضفملا ةادألا وه ريوصتلا» :ينفلا ريوصتلا فيرعت يف بطق ديس لوقي
 «ينهذلا ىنعملا نع ةليختملا ةسحملا ةروصلاب ربعي وهف «نآرقلا بولسأ
 جذومنلا نعو .روظنملا دهشملاو سوسحملا ثداحلا نعو « ةيسفنلا ةلاحلاو

 ةايحلا اهحنميف اهمسري يتلا ةروصلاب يقتري مث .ةيرشبلا ةعيبطلاو «ىناسنإلا

 اذإو «ةكرح وأ ةئيه ىنهذلا ىنعملا اذإف «ةددجتملا ةكرحلا وأ ,؛ةصخاشلا

 .(58) ص «قباسلا عجرملا ()

 .(75 )50  ص «قباسلا عجرملا (9)

 «ناقرفلا راد )١51١(« ص .بطق ديس دنع ينفلا ريوصتلا ةيرظن ءيدلاخلا حالص .د (*)
 .م1947 /اها07٠1 «ىلوألا ةعبطلا ؛نامع

 نا

 لمه كبأ 0
0 



 اذإو .ءيح صخاش يناسنإلا جذومنلا اذإو ءدهشم وأ ةحول ةيسفنلا ةلاحلا
 ءرظانملاو صصقلاو «دهاشملاو ثداوحلا امأف «ةيئرم ةمسجم ةيرشبلا ةعيبطلا
 راوحلا اهيلإ فاضأ اذإف «ةكرحلا اهيفو «ةايحلا اهيف «:ةرضاح ةصخاش اهدريف
 . "7(لييختلا رصانع لك اهل توتسا دقف

 دقل» :لوقي «ىنفلا ريوصتلا ةيرظن فشتكا يذلا وه هنأ بطق ديس دكؤيو
 مويلا امأ «قيرافتو ءازجأ ناك هلامج نكلو .معن يسفن يف ًاليمج نآرقلا ناك
 قسانتلا نم اهيف .ةدعاق .ةصاخ ةدعاق ىلع موقت .ةدحاو ةلمج يدنع وهف

 . '"7(هروصت ًادحأ نظأ الامو «لبق نم هب ملحأ نكأ مل ام بيجعلا

 : ةيغالبلا تاحلطصملاو بطق ديس :ًاسماخ»

 ةيغالبلا تاحلطصملا ضرع» بطق ديس نأ يدلاخلا حالص روتكدلا ىري

 اهدع امنإو ءاهبيوبتو اهديعقتو اهفيرعت يف هسفن لغشي مل ءًاديدج ًاضرع
 هلاق امو . ”«غيلب يبدأ بولسأ يأ يف اهرفاوت نم دبالو .لوقلا نف نم ثحابم
 :لوقنف قيقد ليصفت ىلإ جاتحي يدلاخلا روتكدلا

 اذهف ؛ اهديعقتو تاحلطصملا فيرعت يف هسفن لغشي مل بطق ديس نأ امأ

 نأ بجي انهف «(اديدج ًاضرع ةيغالبلا تاحلطصملا ضرع) :هلوق امأو
 :رومأ ةعبرأ ظحلن

 نم هريغب ةنراقم بطق ديس دنع ًادج ةليلق ةيغالبلا تاحلطصملا نأ :لوألا
 . ©ةديدج تاحالطصا عضو نم ررحتلا ىلإ ليمي وهو «نيرسفملا

 نمو ءاهيف ددجي ملو ءاهيلع ظفاح ةميدقلا تاحلطصملا ضعب نأ : يناثلا

 مد ل« ينفلا ريوصتلا 1099
 )٠١(. ص «قباسلا عجرملا مز

 .(م0/5) ص . بطق ديس دنع ينفلا ريوصتلا ةيرظن 2
 )١١7 - ١14(. ص ء نآرقلا يف ينفلا ريوصتلا :رظنا (5)

 لل

0 
 لمه كبأ

 دولاب كانغ ههازغ



 :ةرقبلا] 4 عِش َّنأ 572 اونأك كل ٌثرَع وآن # :ةيآلا دنع هلوق كلذ ةلثمأ

 0-50 يك 1 ا ل

 ةلصو ءهثرحب عرازلا ةلص نيب هباشتلا كلذ وه هيف ام قدأو 1 تا

 «ثرحلا هجرخي يذلا تبنلا كلذ نيبو : صاخلا لاجملا اذه يف هجوزب جوزلا

 .حالفو نارمعو ريثكت نم امهيلك يف امو ءجوزلا هجرخت يذلا تبنلا كلذو

 . "”(تاملك عضب يف ةراعتسا تحت يوطنت روصلا هذه لكو

 «هباشتلا ءةيانكلا) :ةغالبلا تاحلطصم نم لمعتسا صنلا اذه يف وهف

 .اهِيَف ريغي ملو حيحصلا اهعقوم يف (ةراعتسالا

 تال ولدم ىلإ ةميدقلا تاحلطصملا ضعب تالولدم لدع هنأ :ثلاثلا
 قو لأ ُدَي هلأ تروُضيابي اَمَنِإ َكَبوُمياَبِ, تذل َّنإ 8 :ةيآلا دنع لاق دقف ءةديدج

 ءهلك وجلا قيسنتلو «يديألاب ةعيابم ةروص ةروصلاف» : ٠[ : حتفلا] # ميدي

 قلطملا ديرجتلا عضوم يف ميسجتلا اذه مدختساو ءمهيديأ قوف هللا دي لعج
 هنم نونعيو ءريظنلا ةاعارم اذه لثم نومسي ةغالبلا ءاملعو «صلاخلا هيزنتلاو

 ذخأت نحنو ءريوصتلا بناج اوظحلي نأ اولواحي مل مهنأل «يظفللا بناجلا
 ىلع ةظفاحملل «ةروصلا يف ينفلا قسانتلا بناج هب ينعنو ءهسفن مهريبعت
 . "”«ماعلا ماجسنالا ىلعو دهشملا وج ىلعو مسرلا ةدحو

 ظفل نود ةميدقلا تاحلطصملا ضعب نومضم ضرع هنأ :عبارلا
 تيل نم َدِعاَومْلا مسه مَعَ ٌإَو# :تايآلا دنع هفقوم كلذ نم «عاطلا

 ةََيِرُد نِمَو كَ ِنيمِلْمُم اََلَعْجاَو ابر 9 يلع ٌعيِمَسلأ َتنأ َكَنِ 0 ل
 ْمِهِض ٌتَعَبآَو اَنَبَر (©) محتل د ا ل

 ورع تنأ َكّنِإ ةيكريو ةمكيللو بتتكلا ْمُهَسْلَمُيَو َكِلياَ ْمِهَلَع اولتَي مكن

 دهشملا ىهتناو اغلا ىهتنا دق» :لاق ثيح [179- 17 ل
 يتلا يه «عاعدلا ىلإ ربخلا نم لاقتنالا يف ةبيجع ةكرح انه .راتسلا لدسأو

 )١( ص . قباسلا عجرملا )41(.

 )9( ص . قباسلا عجرملا )؟١51(.

 نول

 زهكتلب
 هيلاري لسازع



 تيل نم َدِعاَوَمْلا ٌمْعِهَزِ مقر ذإ ْدإَو# :ربخلاف ءًارضاح هتدرو دهشملا تيحأ

 ميهاربإو تيبلا :دهشملا رهظيل راتسلا عفرب ةراشإلا وه امنأك ناك 4 ُلِِعَمْسَِو

 ىلإ ةياكحلا نم انه لاقتنالا يف مكو .ليوطلا ءاعدلا اذه ناوعدي «ليعامسإو
 تيأرو «؛ةياكحلا رارمتسا تضرف ول ًاحوضو ديزي «زراب ينف زاجعإ نم ءاعدلا
 ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو : ليق ول صقنت ةروصلا تناك مك

 .ةايح ةينآرقلا ةروصلا يفو اياك ةروصلا ده يفااهلإ ترابا اير اركب

 رسو .ةرضاح ةكرحتم بثتل صنلا ىف ةايحلا نإ .ريبكلا قرافلا وه اذهو
 . ©«زاجعإلا وه كلذو . . .ةدحاو ةظفل فذح يف هلك ةكرحلا

 «تافتلالا حلطصم ةميدقلا ةغالبلا يف هيلع قلطي ام وه بطق ديس هركذ امو
 َكاَّيِإ © : ىلاعت هلوق دنع كلذو «هريسفت علطم يف يرشخمزلا هيلإ راشأ دقو

 ظفل نم لدع مل :تلق نإف» : ةلاقف [0 نافل < فزيت كان وده
 نم نوكي دقو « نايبلا ملع يف تافتلالا ىمسي اذه :تلق ؟باطخلا ىلإ ةبيغلا

 . .ملكتلا ىلإ ةبيغلا نمو « ةبيغلا ىلإ باطخلا نمو . باطخلا ىلإ ةبيغلا
 نم لقن اذإ مالكلا نألو ءهيف مهفرصتو مالكلا يف مهنانتفا ةداع ىلع كلذو

 ءاغصإلل ًاظاقيإو «عماسلا طاشنل ةيرطت نسحأ كلذ ناك بولسأ ىلإ بولسأ

 . ”"«دحاو بولسأ ىلع هئارجإ نم ءهيلإ

 زاجعإلا نم فقوملا :ًاسداس »

 ملا# :ةيآلا ريسفت يف لاق ثيح ءهمظنب زجعم نآرقلا نأ بطق ديس ىري
 ةراشإ اهنأ اهنم راتخن .ةريثك هوجو اهريسفت ىف تدرو دقو» ١[: :ةرقبلا]

 لوانتم ىف ىهو «فرحألا م فخ ةسوقلوو باتكلا اذه نأ ىلإ «هيبنتلل
 يذلا ءزجعملا باتكلا كلذ وه اذه عم هنكلو «برعلا نم هب نيبطاخملا
 , ””«هلثم فورحلا كلت نم اوغوصي نأ كلميال

 .(ةا) نَح «قباسلا عجرملا قلل

 )1/١-١5(. .فاشكلا ريسفت (0)

 «ةيناثلا ةعبطلا ه«توريب «قورشلا راد .«(”8  ال/١) .نآرقلا لالظ يف (0

 .ما1905 /مه6

 نكي

 لعسَسي



 اذه يف نأشلاو» :لوقي هللا الإ هملعي ال زاجعإلا رس نأ بطق ديس ىريو

 عنصو «ءيش لك يف هللا عنص لثم وهو ًاعيمج هللا قلخ يف نأشلا وه زاجعإلا
 ذخأ اذإف .«تافصلا ةمولعم تارذ نم ةفلؤم ةيضرألا ةبرتلا هذه نإ «سانلا

 وأ ةينآ وأ ءةرجأ وأ ةنبل اهنم هنوغوصي ام ىراصقف «تارذلا هذه سانلا

 لعجي عدبملا هللا نكلو . .نوكي ام هتقو يف ًانئاك «ًازاهج وأ ًالكيه وأ «ةناوطسأ

 يهلإلا رسلا كلذ ىلع يوطنت «ةقفاخ ةضبان ةايح ءةايح تارذلا كلت نم

 ءرشب هرس فرعي الو ءرشب هعيطتسي ال يذلا رسلا كلذ «ةايحلا رس ءزجعملا

 اهنم لعجيو «ًانازوأو ًامالك رشبلا اهنم غوصي تاملكو فورح ء«نآرقلا اذكهو

 فورحلا هذه نم هللا عنصو رشبلا عنص نيب قرفلاو «ًاناقرفو ًانآرق هللا

 نيب قرفلا وه ,.ضبانلا حورلاو دماخلا دسجلا نيب ام قرفلا وه «تاملكلاو

 ."”(ةايحلا ةقيقحو ةايحلا ةروص

 : نيئيش يف لثمتت انه بطق ديس ةفاضإ نأ ىلإ ريشن نأ ىقبي

 ينآرقلا زاجعإلا امأ» :لوقي هنعو «يعيرشتلا زاجعإلا ىلإ هتراشإ :لوألا

 ءىشني ىكل نآرقلا اهب ءاج ىتلا سسألا هذهو «تاهيجوتلا هذه نأ ىف ىلجتيف

 مايقل ةيرورضلا سيالاو تاهيجوتلا لازتاام يه ىه لوألا ةملطملا ةعامجلا
 دض نآرقلا اهضاخ يتلا ةكرعملا نأو «ناكمو نامز لك يف ةملسملا ةعامجلا

 لب .ال ءناكمو نامز لك ىف اهضوخي نأ نكمي ىتلا ةكرعملا اهتاذ يه اهئادعأ

 مهديكو مهسئاسد 50 مههجاوي ناك نيذلا نييديلقتلا اهءاذغأ نإ

 «تاسبالملا ريغتب اهلاكشأ ريغتت . . .يه يه مهلئاسوو ءمه مه .مهركمو

 ىلإ اهيقوتو اهحافك يف ةملسملا ةمألا جاتحتو ءاهتعيبطو اهتقيقح ىقبتو
 ءانب يف جاتحت امك .ىلوألا ةملسملا ةعامجلا ةجاح نآرقلا اذه تاهيجوت

 تاذو صوصنلا تاذ ىلإ سانلاو نوكلا نم اهفقوم كاردإو «حيحصلا اهروصت

 رخآ ردصم يأ يف اهدجت ال امك ةحضاو اهقيرط ملاعم اهيف دجتو «تاهيجوتلا
 ءاهتايح يف لماعلا ةمألا هذه باتك نآرقلا لظيو «هيجوتلاو ةفرعملا رداضم نم

 )١( «قباسلا عجرملا )8/1"09(.
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 دمتست يذلا «لماكلا لماشلا اهروتسدو .يعقاولا اهقيرط يف يقيقحلا اهدئاقو
 كولسلاو «يلودلا لماعتلا دعاوقو . عمتجملا ماظنو «ةايحلا جهنم هلم

 . '"”(زاجعإلا وه اذهو «ىلمعلاو ىقالخألا

 نع ًالامج لقي ال هنأو «عيرشتلا تايآ مظن يف زاجعإلا ىلإ هتراشإ : يناثلا
 نإ) :ةرقبلا ةروس نم (؟457) ةنيادملا ةيآ دنع لوقي .ىوقأ وه لب «هريغ

 ءاحيإلا تايآ ةغايص يف زاجعإلا وهل انه عيرشتلا تايآ ةغايص يف زاجعإلا

 ءدحاو ظفل هفرحي قيقد انه ضرغلا نأل .ىوقأو حضوأ وه لب .هيجوتلاو
 «ةقلطملا ةيعيرشتلا ةقدلا ققح ام زاجعإلا الولو ءظفل نع ظفل هيف بوني الو
 . "”«(ديرفلا وحنلا اذه ىلع قلطملا ينفلا لامجلاو

 ىف زاجعإلا ةمظعو ةغالبلا رحس زاربإ نآل .ىوصقلا هتيمهأ هل لوقلا اذهو 2
 الإ هتفرعم كحنمي ال وهف «هتبوعص ببسب نوريثكلا هنع لفاغتي ؛ عيرشتلا تايآ
 ريغو صصقلاو نوكلاب ىنعت ىتلا تايالا يف كلذك رمألا سيلو «دهجو دك دعب

 راجعا هرجزت نخ هيد ىف ناهيإب هيلإ قاشأ دق يالقانلا ناكر مأ وهز" ةكلذ
 ماكحألاو «ةعيرشلا عضو لصأ يف اهنمضت يتلا يناعملا نإ) :لاقف نآرقلا

 ظافلألا كلت ىلع نيدحلملا ىلع درلاو «نيدلا لصأ يف تاجاجتحالاو
 رشبلا ىلع رذعتي امم ةعاربلاو فطللا يف ًاضعب اهضعب ةقفاومو «ةعيدبلا

 نم اهقح قلت مل نآرقلا زاجعإ هوجو نم بناجلا اذه ةسارد نأ ديب .""”«عنتميو
 . انه بطق ديس دنع هتيقل امك ةساردلا

 )١( «قباسلا عجرملا )١/١175(.

 )0775/1١(. «قباسلا عجرملا (؟)

 .(15) ص ءرقص ديسلا قيقحت ءنآرقلا زاجعإ (9)

 ةيليلحت ةسارد ءبطق ديسو يرشخمزلا نيب ريسفتلا ةيجهنم يف ديدجتلا) :انثحب رظنا (:)
 ىملعلا رشنلا سلجم «ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةلجم يف روشنملا (ةنراقم ةيقيبطت
 نرد انضف دحأ وهو .م١0٠7 وينوي/ه17 لوألا عيبر (405) ددعلا «تيوكلا ةعماجب

 .انه
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 ةرقبلا ةروس يف مدآ ةصق لوح لالظلا نم جذومن :ًاعباس ه

ةرقبلا ةروس نم 1٠-74 تايآلا] مدآ ةصق يف بطق ديس ركذ
 ًاسيفن ًامالك [

 صصقلا نايب يفو ريسفتلا يف هدوهج نع ةروص يطعي هنأل ؛ هضعب تبثن

 : لوقي «ئراقلا سفن نم بيرق رسيم بولسأب «ينآرقلا
 قاسي يتلا تابسانملا هذهو . تابسانمو عضاوم يف نآرقلا يف صصقلا دري

 ءاهنم ضرعت يتلا ةقلحلاو «ةصقلا قاسم ددحت يتلا يه اهلجأ نم صصقلا

 يحورلا وجلل ًاقيسنت .اهب ىدؤت يتلا ةقيرطلاو ءاهيلع يتأت يتلا ةروصلاو
 ققحتو «يعوضوملا اهرود يدؤت كلذبو .هيف ضرعت يذلا ينفلاو يركفلاو
 . بولطملا اهعاقيإ يقلتو «ةيسفنلا اهتياغ

 ةدحاولا ةصقلا نأل «ينآرقلا ل ل تليحيو

 ءةصق نم ام هنأ دكؤت ةصحافلا ةرظنلا نكلو . ىتش روس يف اهضرع رركتي دق
 «قاسي يذلا ردقلا ةيحان نم «ةدحاو ةروص ىف ترركت دق ةصق نم ةقلح وأ

 كوت هيدعب كلاتهتذاك ةقلدجب تروركت امج نأ »قاييبلا: ىف ءادآلا ةقيرطو
 .راركتلا ةقيقح ىفني

 ل نك عقاوب ديقتي ال يذلا قيوزتلا ىنعمب + لا

 نأ وه «ةريصبلا حوتفم «ةرطفلا ميقتسم وهو «نآرقلا اذه يف رظني نم لك
 لك ىف ةصقلا نم ضرعي يذلا ردقلا ددحت يتلا يه ةيعوضوملا ةيسانملا

 وص باتك نآرقلاو . ءادألا صئاصخو ضرعلا ةقيرط ددحت امك « عضوم

 قايس يفو .خيرات الو ةيلست الو ةياور باتك ال «ةايح جهنمو «ماظن روتسدو
 «قايسلاو وجلا بسانت يتلا ةقيرطلابو ردقلاب ءراتخملا صصقلا ءيجي ةوعدلا
 نكلو «قيوزتلاو قلخلا ىلع دمتعي ال يذلا «قداصلا ينفلا لامجلا ققحتو
 .ءادآلا لامجو .قحلا ةوقو «ضرعلا عادبإ ىلع دمتعي

 لصاولا دتمملا هقيرط يف ناميإلا بكوم لثمي نآرقلا يف ة ءايبنألا صصقو

 ؛ ليج دعب ًاليج اهل ةيرشبلا ةباجتساو هللا ىلإ ةوعدلا ةصق ضرعيو .ليوطلا

 ا

 العليي



 ةعيبطو ءرشبلا نم ةراتخملا ةبخنلا هذه سوفن يف ناميإلا ةعيبط ضرعي امك

 عبتتو ٠ . ميظعلا لضفلا اذهب مهصخ يذلا مهبر نيبو مهنيب ةقالعلل مهروصت

 « ةيفافشو ًارونو اضر بلقلا ىلع ضيفي بحاللا هقيرط يف ميركلا بكوملا اذه
 كلذك .دوجولا يف هتلاصأو  ناميإلا رصنع زيزعلا رصنعلا اذه ةسافنب هرعشيو

 تاروصتلا رئاس نم سحلا ىف هزيميو «ىناميإلا روصتلا ةقيقح نع فشكي

 . ميركلا ةوعدلا باتك نم ًاريبك ًارطش صصقلا ناك مث نمو . . ةليخدلا

 . تاحاضيإلا هذه ءوض يف انه تءاج امك  مدآ ةصق يف نآلا رظننلف

 مث . هلك دوجولا بكوم لب «ةايحلا بكوم ضرعتسي قبس اميف  قايسلا نإ
 لك قلخ هللا نأ ررقيف - سانلا ىلع هللا ءالآ ضرعم يف - ضرألا نع ثدحتي

 هحنمو «ضرألا يف مدآ فالختسا ةصق ءيجت وجلا اذه يف انهف . . مهل اهيفام

 هذه اهب جلاعي يتلا ةفرعملا هئاطعإو ءطرشو هللا نم دهع ىلع ءاهديلاقم

 دهعب ضرأللا ىف ليئارسإ ىنب فالختسا نع ثيدحلل دهمت اهنأ امك .ةفالخلا

 ةيفاولا ةملسملا ةمألل اهديلاقم ميلستو «ةفالخلا هذه نع مهلزع مث ؛ هللا نم

 .قاستالا لك هيف قاست يذلا وجلا عم ةصقلا قستتف [ ءيجيس امك ] هللا دهعب

 : ةليصأ تاءاحيإ نم اهءارو امو ىلوألا ةيرشبلا ةصق عم تاظحل شعنلف

 نيف ع

 الملا ةحاس ىف  فارشتسالا تاضمو ىف ةريصبلا نيعب  ءالوأ نحن اه
 : ىلوألا ةيرشبلا ةصق ىرنو عمسن ءالوأ نحن اهو ؛ ىلعألا

 . (ٌةَميِلَح ٍضرَأْلا ف ُلِعاَج نإ ةَكِبَسْلِل كلْبَرَلاَكْدِإَو #
 مامز ءدوجولا يف ديدجلا نئاكلا اذهل ملست نأ ديرت ايلعلا ةئيشملا يهف ًاذإو

 عادبإلا يف قلاخلا ةئيشم زاربإ هيلإ لكتو «هدي اهيف قلطتو «ضرأللا هذه
 هذه يف ام فشكو « ليدبتلاو ريوحتلاو «بيكرتلاو ليلحتلاو «نيوكتلاو

 ىف هللا نذإب هلك اذه ريخستو «تاماخو زونكو «تاقاطو ىوق نم ضرألا

 . هيلإ هللا اهلكو ىتلا ةمخضلا ةمهملا

 تادادعتسالاو «ةنماكلا تاقاطلا نم ديدجلا نئاكلا اذه بهو دقف ًاذإو

 ن6

 ل



 بهوو ؛ تاماخو زونكو «تاقاطو ىوق نم ضرألا هذه يف ام ءافك ةروخذملا

 ةييلالا ولسا نكح هيكل ىرقلا نو
 مكحتو - ضرألا مكحت يتلا سيماونلا نيب قسانت وأ ةدحو كلانهف ًاذإو

 عقي ال يك «هتاقاطو هاوقو قولخملا اذه مكحت يتلا سيماونلاو هلك نوكلا

 ةرخص ىلع ناسنإلا ةقاط مطحتت ال يكو ؛ كلتو سيماونلا هذه نيب مداصتلا
 !ةمخضلا نوكلا

 هذه ىلع دوجولا ماظن يف «ناسنإلا اذه ةلزنم «ةميظع ةلزنم يهف ًاذإو

 . ميركلا هقلاخ هل هءاش يذلا ميركتلا وهو . ةحيسفلا ضرألا

 «ةَكيِلَط ضلال نإ » : ليلجلا يولعلا ريبعتلا ءاحيإ ضعب هلك اذه
 ضرألا يف مت ام ةيؤرو «ةحوتفملا ةريصبلاو ظقيلا سحلاب مويلا هالمتن نيح
 !ضيرعلا كلملا اذه يف فلختسملا نئاكلا اذه دي ىلع

 ُسِدَقَُو َكِدْدَحب ُحَيُِ ُنَتَو َكمْدلا َكِفْسَيَو اين ُدِيْنُي نَم ابد ُلَمحت اَولاَكل .
 . «كل

 براجت نم وأ «لاحلا دهاوش نم مهيدل ناك هنأب اذه ةكئالملا لوق يحويو

 اذه ةرطف نم ءيش نع مهل فشكي ام «ةريصبلا ماهلإ نم وأ ء«ضرألا يف ةقباس
 وأ نوفرعي مهلعجي امو ؛ ضرألا ىلع هتايح تايضتقم نم وأ «قولخملا

 ةرطفب مه مث . . ءامدلا كفسيس هنأو «ضرألا يف دسفيس هنأ نوعقوتي
 نوري  لماشلا مالسلا الإو «قلطملا ريخلا الإ روصتت ال يتلا ةئيربلا ةكئالملا
 هدحو وهو .دوجولل ةقلطملا ةياغلا هدحو وه .هل سيدقتلاو هللا دمحب حيبستلا

 نوسدقيو هللا دمحب نوحبسي «مه مهدوجوب ققحتم وهو « قلخلل ىلوألا ةلعلا
 !هتدابع نع نورتفي الو هنودبعيو هل

 ءاهترامعو ضرألا هذه ءانب يف ءايلعلا ةئيشملا ةمكح مهيلع تيفخ دقل

 يف دوجولا سومانو قلاخلا ةدارإ قيقحت يفو ءاهعيونتو ةايحلا ةيمنت يفو

 دسفي دق يذلا اذه .هضرأ يف هللا ةفيلخ دي ىلع ءاهليدعتو اهتيقرتو اهريوطت
 ريخ رهاظلا يئزجلا رشلا اذه ءارو نم متيل «ًانايحأ ءامدلا كفسي دقو «ًانايحأ

 نو

 ل



 .ةينابلا ةمداهلا ةكرحلا ريخ .مئادلا يقرلاو «مئادلا ومنلا ريخ .لمشأو ربكأ

 اذه يف ريوطتلاو رييغتلاو .فقي ال يذلا علطتلاو .«فكت ال ىتلا ةلواحملا ريخ

 . ريبكلا كلملا

 :رومألا رئاصمب ريبخلاو «ءيش لكب ميلعلا نم رارقلا مهءاج ذئدنع
 و

 4َنوُمَلَك الام ُمَّلَع قا َلاَق ©

 نإ لوله هس نول َلاَقق ةَكتكمْلا لَ مُهَصَرَع مم اهل ءاهنألا مدا ملَعَو
 لاَ 2 ميكحلا ْميِلْملأ َتَنأ َكَنِإ َتمَلَعاَم الإ انل ملعال كَمَحِبس ولاَ 9 نقد تك
 ضرَألاَو تالا َبْيَع ملأ ْفِإ مُكَل لأ ملأ لَك موبتمتأ مهأنأ املك موبآعنأب مُهنبْلا مدا
 4 َوُمنكَت مُتُك اَمَو َنوُدُباَممَلْع و

 هدهش ام دهشن - فارشتسالا تاضمو يف ةريصبلا نيعب  ءالوأ نحن اه

 ىهلإلا رسلا كلذ نم ًافرط دهشن ءالوأ نحن اه . . ىلعألا الملا ىف ةكئالملا

 1 لا ول اناا عقر «يرشبلا نئاكلا اذه هللا هعدوأ يذلا ميظعلا

 صاخشألا ةيمست ىلع ةردقلا رس .تايمسملل ءامسألاب زمرلا ىلع ةردقلا

 ءايشألاو صاخشألا كلتل ًازومر  ةقوطنم ظافلأ ىهو  اهلعجي ءامسأب ءايشألاو

 هارت . نمرألا نلغ نانسلإلا ةايحب ىف ىربك ةمبف تاذ ةردق نهر. ةشوسملا
 زمرلا ىلع ةردقلا ناسنإلا بهوي مل ول «ىربكلا ةبوعصلا روصتن نيح اهتميق
 يكل درف لك جاتحي نيح «لماعتلاو مهافتلا يف ةقشملاو «تايمسملل ءامسألاب

 اومهافتيل مهمامأ هتاذب ءيشلا اذه رضحتسي نأ ءيش ىلع نيرخآلا عم مهافتي

 مسج راضحتساب الإ هيلع مهافتلا ىلإ ليبس الف ةلخن نأش نأشلا . . هنأشب

 !لبجلا ىلإ باهذلاب الإ هيلع مهافتلا ىلإ ليبس الف . لبج نأش نأشلا !ةلخنلا
 نم درفلا اذه ريضحتب الإ هيلع مهافتلا ىلإ ليبس الف سانلا نم درف نأش نأشلا
 يضمتل تناك ام ةايحلا نإو ! ةايح اهعم روصتت ال ةلئاه ةقشم اهنإ . . . سانلا

 . تايمسملل ءامسألاب زمرلا ىلع ةردقلا نئاكلا اذه هللا عدوي مل ول اهقيرط يف

 مهتفيظو يف اهل ةرورض ال اهنأل «ةيصاخلا هذهب مهل ةجاح الف ةكئالملا امأف

 ضرع ام مهيلع ضرعو ءرسلا اذه مدآ هللا ملع املف .مهل بهوت مل مث نمو .

 ءايشألل ةيظفللا زومرلا نوعضي فيك اوفرعي مل .ءامسألا اوفرعي مل

 اننفنإ

 سَ



 .مهزجعب فارتعالاو .مهبر حيبستب زجعلا اذه مامأ اورهجو 3 صوخشلاو

 اذه ناك مث ١ 5 مدآ فرعو ب مف مهملع ام وهو . مهملع دودحيبب رارقإلاو

 م

 منك اَمَو َنوُدُي اَم ْملْعَأَو ٍضَرَألاَو ٍبوَمَسلا َبْيَع ُمَلَعأ ّنِإ ْمُكَل لكأ ْمَلَأ َلَق#
 . ف نوبنكت

 . #وذجسم مدل ود ع 7 َرَكِهَلمْلاَنْدِإَو 2

 كفسيو ضرألا يف دسفي يذلا قولخملا اذهل .هروص ىلعأ يف ميركتلا هنإ

 جاودزا نإ . . قيرطلا راتخت يتلا ةلقتسملا ةدارإلا رس بهو امك ءةفرعملا

 ىلإ ةيادهلا ةنامأب هعالطضاو .هقيرط قش يف هتدارإ ميكحت ىلع هتردقو «هتعيبط
 . هميركت رارسأ ضعب هلك اذه نإ . . ةصاخلا هتلواحمب هللا

 ٌركّتَساَو أ سيب هَل م اوس دك

 . 4 تسفكلا نم

 . مهفلا نع قالغتسالاو . مثإلاب ةزعلاو . هلهأل لضفلا ةفرعم

 ولف . مهعم ناك امنإ ؛ةكئالملا سنج نم نكي مل سيلبإ نأ قايسلا يحويو
 ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال مهنأ ىلوألا مهتفصو . ىصع ام مهنم ناك
 اذه زيجي مهعم هنوكف .مهسنج نم هنأ ىلع لدي ال انه ءانثتسالاو . . نورمؤي

 مهريشع وه امنإ مهنم سيلو . دمحأ الإ نالف ونب ءاج :لوقت امك ؛ءانثتسالا
 عطقي اذهو . ران نم جرام نم ناجلا قلخ هللاو «نآرقلا صنب نجلا نم سيلبإو

 . ةكئالملا نم سيل هنأب

 ىف رشلا ةقيلخ نيب ةكرعملا . ةدلاخلا ةكرعملا ناديم فشكنا دقل . نآلاو

 ةكرعملا .ناسنإلا ريمض خذ ىف ةدلاخلا ةكرعملا . ضرألا يف هللا ةفيلخ و «سيلبإ

 «هبر عف هذهعو هتدارإب ناسنإلا مصعتسي ام رادقمب ريخلا اهيف رصتني ىتلا

 مما

 سَ



 ةرجّشلا وز ابرق اكو اَنْ ٌتَدِحاَدَعَر انهن اكو هَل َكْجْوَرَو تأ نكس ْمَداَك اهو #
 . «يرلا نو

 ايزو دسار. ةردشالا: نذر ةدحلا لافت: لك اهلا تما دكا
 تبنت ال روظحم ريغبف . ضرألا ةايح ىف هنم دب ال يذلا روظحملل زمرت تناك
 ربص نحتمي الو .«قوسملا ناويحلا نم ديرملا ناسنإلا زيمتي الو «ةدارإلا

 نيذلاو . قيرطلا قرفم يه ةدارإلاف . طرشلاب ديقتلاو دهعلاب ءافولا ىلع ناسنإلا
 !نييمدالا لكش يف اودب ولو .ةميهبلا ملاع نم مه ةدارإ الب نوعتمتسي

 . 4 دف انكم اَمُهَجأف هع نطل اَمُهَلَدَ»
 ربعي يتلا ةكرحلا ةروص مسري ظفل هنإ . . (امهلزأ) :روصملا ريبعتلل ايو

 امهمادقأب عفديو «ةنجلا نع امهحزحزي وهو ناطيشلا حملت داكتل كنإو .اهنع .

 !يوهتو لزتف

 تقح ذئدنعو 5 ةياوغلا مامأ فعضو هدهع مدآ يسن : ةبرجتلا تمت ذئدنع

 :هؤاضق حرصو هللا ةملك

 1 عة سر طعس وو مس هلل دق ع مرا ءظس وو هلو 3  ءص ممر

 # نيج لإ عمور مئَسم ٍضرأل ا ف ركلو و دَع ضعبلي معِب اوطيهأ انلقو

 ناطيشلا نيب . اهل ردقملا اهلاجم يف ةكرعملا قالطناب ًاناذيإ اذه ناكو
 . نامزلا رخآ ىلإ . ناسنإلاو

 هكردت ىتلا هبر ةمحر هتكردأو ءهترطف يف بكر امب «هترثع نم مدآ ضهنو

 . اهب ذوليو اهيلإ بوثي امدنع ًامئاد

 يتلا بالا وهي ْةََع باك حلك ديو نماء قلع
 فالختسالا دهع . هتيرذو مدآ عم مئادلا هدهعو «ةريخألا هللا ةملك تمتو

 .راوبلا وأ اهيف حالفلا طرشو «ضرألا هذه يف

 هرمي و يد ف هب سي ع سول اسم سور دس عسي رق رن يا س سو 51 ءصسدو
 ْمُهاَلَو مِنلَع ُفَوَحاََف َىاَدُه َمَِي نَمْه ىَدُه قم مُكَتَيِتَياَمِإَفاَعيِجج اهتم أوطيِهَآ اَنْلُق أ

 «َنوُدِلَخ ايف مه ِراَثلا ْبَحْحَأ كيلو اما أوَذَكَو ارك َنيِدَلَاَو )دورك
 أدهت ام اهلاقع نم تقلطناو «ليصألا اهناديم ىلإ ةدلاخلا ةكرعملا تلقتناو

 نم

0 
 0 ا

 ولاربلسازغ



 «راصتنالا ءاش اذإ رصتني فيك ةيرشبلا رجف ىف ناسنإلا فرعو .رتفت امو ةظحل

 . . راسخلا هسفنل راتخا اذإ رسكني فيكو

 : مدآ ةصق نم تاطابنتساو سورد

 . ىلوألا ةيرشبلا ةصق . ةصقلا علاطم ىلإ ةدوع نم دب الف دعبو

 مدآف ًاذإو . .4 ةَميِلَح ٍضَرَأْلا يف ُلِعاَج ٍْفِإ 9 :ةكئالملل ىلاعت هللا لاق دقل
 ةرجشلا كلت تناك ًاذإ ميفف . ىلوألا ةظحللا ذنم ضرألا هذهل قولخم

 وهو «ءضرألا ىلإ طوبهلا ناك ًاذإ ميفو ؟ مدآ ءالب ناك ًاذإ ميفو ؟ ةمرحملا

 . ؟ىلوألا ةظحللا ذنم ضرألا هذهل قولخم

 ًاظاقيإ تناك .ًادادعإو ةفيلخلا اذهل ةيبرت تناك ةبرجتلا هذه نأ حملأ ينلعل

 «ةبقاعلا قوذتو «ةياوغلا ىقلت ىلع هل ًابيردت تناك . هنايك ىف ةروخذملا ىوقلل

 .نيمألا ذالملا ىلإ كلذ دعب ءاجتلالاو «ودعلا ةفرعمو «ةمادنلا عرجتو

 دهعلا نايسنو «ءةذللاب ناطيشلا ةسوسوو «ةمرحملا ةرجشلا ةصق نإ

 ىه اهنإ 5 ةرفغملا بلطو مدنلاو «ةركسلا دعب نم ةوحصلاو «ةيصعملاب

 !ةروركملا ةددجتملا ةيرشبلا ةبرجت

 هذهب ًادوزم «هتفالخ رقم ىلإ طبهي نأ قولخملا اذهب هللا ةمحر تضتتقا دقل

 ةظعومو ةبئادلا ةكرعملل ًادادعتسا .ًاليوط اهلثمل ضرعتيس يتلا ةبرجتلا

 . اريذحتو

 اهيف شاع ىتلا ةنجلا امو ؟ ناك يذلا اذه ناك نيأف . . ىرخأ ةرم . . دعبو

 لاق فيك . . سيلبإ وه نمو ؟ ةكئالملا مه نمو ؟ نامزلا نم ًانيح هجوزو مدآ

 نم بيغ ميركلا نآرقلا يف هلاثمأو اذ . . . ؟هوباجأ فيكو مهل ىلاعت هللا

 يف رشبلل ىودج ال نأ هتمكحب ملعو ؛ هملعب ىلاعت هللا رثأتسا يذلا بيغلا

 ةادألاب ءهب ةطاحإلاو هكاردإ ىلع ةردقلا مهل بهي ملف «هتعيبطو ههنك ةفرعم

 ىلع علطن نأ ةفالخلا تامزلتسم نم سيلو «ضرألا ةفالخل اهايإ مهبهو يتلا

 م

 هل
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 ءاهرارسأب هفرعو ةينوكلا سيماونلا نم ناسنإلل هللا رخس ام ردقبو . بيغلا اذه

 ءارو ام لهجي ةينوكلا رارسألا نم هل حتف ام لك نم مغرلا ىلع ًالثم ناسنإلا

 هل ةحاتملا ةفرعملا تاودأ نم ةادأ يأب كلمي الو .ًاقلطم ًالهج ةرضاحلا ةظحللا

 مأ دئاع همف نم جرخ يذلا سفنلا لهو .ةظحل دعب هل ثدحيس اذام فرعي نأ

 ىف لخدي ال هنأل ءرشبلا نع بوجحملا بيغلا نم لثم اذهو ؟ هسافنأ رخآ وه

 كلانهو !هنع ناسنإلل فشك ول اهل ًاقوعم ناك امبر لب .٠ ةفالخلا تايضتقم

 يذلا بيغلا يط يف «ناسنإلا نع ةبوجحملا رارسألا هذه لثم نم ناولأ

 . هللا الإ هملعي ال

 ةليسولا كلمي ال هنأل ءهيف ضوخي نأ يرشبلا لقعلل دعي مل مث نمو
 «عئاض دهج وه ةلواحملا هذه يف لذبي دهج لكو .هرمأ نم ءيش ىلإ لوصولل

 .ىودج الو ةرمث الب «ىدس بهاذ

 بيغلا اذه ىلع عالطالل ةليسولا بهوي مل يرشبلا لقعلا ناك اذإو

 ىلإ جاتحي مكح راكنإلاف . . ركتيف حجبتي نأ ًاذإ هليبس سيلف ؛ بوجحملا
 .هلئاسو قوط يف تسيلو .لقعلا ةعيبط نم تسيل انه ةفرعملاو .ةفرعملا

 !هتفيظو يف هل ةيرورض يهاالو

 هنم رضأ نكلو .ةروطخلا غلاب ررضلا ديدش ةفارخلاو مهولل مالستسالا نإ

 ةردقلا مدع درجمل بيغلا داعبتساو ؛هراكنإو هلك لوهجملل ركتتلا ءرطخأو

 يف شيعي يذلا ناويحلا ملاع ىلإ ةسكن نوكت اهنإ . . هب ةطاحإلا ىلع

 .قيلطلا دوجولا ىلإ هراوسأ نم ذفني الو .هدحو سوسحملا

 حلصي يذلا ردقلاب .هنع انل صقي ام انبسحو .هبحاصل ًاذإ بيغلا اذه عدنلف

 نم هيلإ ريشت ام ةصقلا نم ذخأنلو .انشاعمو انرئارس حلصيو ءانتايح يف انل

 ةعيبطب ءاحيإ نمو ؛هتاطابتراو دوجولل روصت نمو «ةيناسنإو ةينوك قئاقح
 راصتخا يفو .ىدهأو ةيرشبلل عفنأ هدحو كلذف . . هنيزاومو هميقو ناسنإلا

 قئاقحلاو تاروصتلاو تاءاحيإلا هذهب رمن نأ لواحنس نآرقلا لالظ بساني

 .ًاعيرس ٌالمجم ًارورم

 نفي

 ل



 ىربكلا ةميقلا وه عضوملا اذه يف تدرو امك  مدآ ةصق تاءاحيإ زربأ نإ
 ماظن يف هناكملو «ضرألا يف هرودلو ناسنإلل يمالسإلا روصتلا اهيطعي يتلا

 دهعلا اذه ةقيقحو هللا دهعب هطابترا ةقيقحل مث .اهب نزوي يتلا ميقللو ءدوجولا
 اهيطعي يتلا ىربكلا ةميقلا كلت ىدبتتو . .هساسأ ىلع هتفالخ تماق يذلا
 «ميركلا ىلعألا الملا يف ليلجلا يولعلا نالعإلا يف ناسنإلل يمالسإلا 0
 .هل دوجسلاب ةكئالملا رمأ يف ىدبتت امك ؛ ضرألا يف ةفيلخ نوكيل قولخم هنأ

 .ًاريخأو ًالوأ هل هللا ةياعر يفو «ىبأو ربكتسا يذلا سيلبإ درط يفو

 ملاع يف ةريبك ةميق تاذ تارابتعا ةلمج قثبنت ناسنإلل ةرظنلا هذه نمو

 . ءاوسلا ىلع عقاولا ملاع يفو روصتلا

 نمو «ضرألا هذه ديس ناسنإلا نأ وه :تارابتعالا هذه نم رابتعا لوأو
 لك نم ىلغأو مركأو زعأ ًاذإ وهف  ًاصن كلذ مدقت امك  اهيف ءيش لك قلخ هلجأ
 نأ ًاذإ زوجي الو .ًاعيمج ضرألا هذه يف ةيدام ةميق لك نمو «يدام ءيش
 يدتعي نأ زوجي ال . ٠ يدا لا نا هدام مشق نيفرف هاهنا كيا را ديت

 ءاقل هميق نم ةميق ةيأ ردهت نأ الو «ةميركلا هتيناسنإ تاموقم نم موقم يأ ىلع
 : يدام رصنع يأ ريثكت وأ «يدام ءيش يأ جاتنإ وأ «قىداهايبتك ىأ قيقحت

 هتيناسنإ قيقحت لجأ نم . هلجأ نم  ةعونصم وأ  ةقولخم اهلك تايداملا هذهف
 ةميق بلس وه اهنمث نوكي نأ ًاذإ زوجي الف .يناسنإلا هدوجو ريرقت لجأ نم
 . هتمارك تاموقم نم موقم صقن وأ :ةيناسنإلا هميق نم

 يذلا وهف .لوألا رودلا وه ضرألا يف ناسنإلا رود نأ وه : يناثلا رابتعالاو
 .اهتالحرو اهتاهاجتا دوقي يذلا وهو ؛ اهتاطابترا يفو اهلاكشأ يف لدبيو ريغي
 ًاليلذ اهءارو ناسنإلا دوقت يتلا يه «جاتنإلا عيزوت الو جاتنإلا لئاسو تسيلو
 ردقب ءرغصتو ناسنإلا رود نم رقحت يتلا ةيداملا بهاذملا ةووتصت انك ايليف

 !ربكتو ةلآلا رود يف مظعت ام

 يف ًامهم ًالماع «ضرألا يف هتفالخب ناسنإلا اذه لعجت ةينآرقلا ةرظنلا نإ
 تاطابتراب قلعتت ضرألا يف هتفالخف . ماظنلا اذه يف ًاظوحلم «نوكلا ماظن

 . بكاوكلاو سومشلا عمو ءراطمألا عمو حايرلا عمو تاومسلا عم ىتش
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 ناكمإو .ءضرألا ىلع ةايحلا مايق ناكمإ اهتسدنهو اهميمصت يف ظوحلم اهلكو
 ليلذلا رودلا كلذ نم ظوحلملا ناكملا اذه نيأف . . ةفالخلاب ناسنإلا اذه مايق

 !؟هادعتي نأ هل حمست الو «ةيداملا بهاذملا هل هصصخت يذلا ريغصلا

 يف رثؤت ناسنإلل ةيداملا ةرظنو هذه مالسإلا ةرظن نم ًالك نأ كش نم امو
 تاموقملا مارتحا ةعيبطو ؛؟ ناسنإلل كلتو هذه هميقت يذلا ماظنلا ةعيبط

 هارن ام سيلو . . هريقحت وأ ناسنإلا اذه ميركت ةعيبطو ؛ اهرادهإ وأ ةيناسنإلا

 ليبس يف هتاموقمو هتامرحو ناسنإلا تايرح لك رادهإ نم يداملا ملاعلا يف

 «ناسنإلا ةقيقح ىلإ ةرظنلا كلت راثآ نم ًارثأ الإ «هريثكتو يداملا جاتنإلا ريفوت

 ! ضرألا هذه يف هرود ةقيقحو

 ميقلا ءالعإ هتفيظوو ناسنإلا ةقيقح ىلإ ةعيفرلا مالسإلا ةرظن نع أشني كلذك
 ناميإلا ميق ريبكتو «ةيقلخلا لئاضفلا ةميق ءالعإو «هريدقتو هنزو يف ةيبدألا
 دهع اهيلع موقي يتلا ميقلا يه هذهف .هتايح يف صالخإلاو حالصلاو

 مه الو مهيلع فوخ الف ياده عبت نمف ىده ينم مكتيتأي امإف : هفالختسا

 نم نأ عم اذه ةيداملا ميقلا عيمج نم مركأو ىلعأ ميقلا هذهو . . . نونزحي
 لصألا يه حبصت ال ثيحب نكلو «ةيداملا ميقلا هذه قيقحت ةفالخلا موهفم

 ىلإ يرشبلا بلقلا هيجوت يف هنزو اذهلو - ايلعلا ميقلا كلت ىلع ىغطت الو
 نم ةيداملا بهاذملا هيحوت ام فالخب .هتايح يف ةفاظنلاو عافترالاو ةراهطلا

 مامتهالا ليبس يف «ةيبدألا ميقلا لكل رادهإو ءةيحورلا ميقلا لكب ءازهتسا

 | '!ناويحلاك نوطبلا بلاطمو علسلاو جاتنإلاب درجملا

 دهعلا طانم يهف ناسنإلا يف ةدارإلا نأش نم ءالعإ يمالسإلا روصتلا يفو

 ةكئالملا ماقم ىلع عافترالا كلمي هنإ . . ءازجلاو فيلكتلا طانم يهو ءهللا عم
 ,هتاوهشل عوضخلا مدعو «هتدارإ ميكحت قيرط نع هبر عم هدهع ظفحب
 نم طبهيو هسفن يقشي نأ كلمي امنيب .هيلإ هجوت يتلا ةياوغلا ىلع ءالعتسالاو
 يذلا دهعلا نايسنو «ةيادهلا ىلع ةياوغلاو «ةدارإلا ىلع ةوهشلا بيلغتب «هئايلع
 ىلإ فاضي ؛هيف كش ال ميركتلا رهاظم نم رهظم اذه يفو .هالوم ىلإ هعفري
 ةداعسلا نيب قيرطلا قرفمب ًامئاد ًاريكذت هيف نأ امك .ىرخألا ميركتلا رصانع
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 !قوسملا ناويحلا كردو ديرملا ناسنإلا ماقمو «طوبهلاو ةعفرلاو «ةواقشلاو

 را ل ب ةصقلا اهروصت يتلا ةكرعملا ثادحأ يفو

 نيب .رفكلاو ناميإلا نيب ناطيشلا ةياوغو هللا دهع نيب اهنإ .ةكرعملا ةعيبطب

 : ما ناديم هسفن وه ناسنإلاو . . لالضلاو ىدهلا نيب . لطابلاو قحلا

 هيجوتو ؛ ةظقيلاب هل مئاد ءاحيإ اذه يفو .اهيف رساخلا وأ بساكلا هسفن وهو

 اذه يف بلسلا وأ ةمينغلا بحاص وه هنأو ؛ ناديم يف يدنج هنأب هل مئاد

 !ناديملا

 ةيدرف ةئيطخلا نإ . . ةبوتلاو ةئيطخلا نع مالسإلا ةركف ءيجت ًاريخأو

 تسيل . . ضومغ الو هيف ديقعت ال طيسب حضاو روصت يف .ةيدرف ةبوتلاو

 - ةسينكلا ةيرظن لوقت امك  هدلوم لبق ناسنإلا ىلع ةضورفم ةئيطخ كلانه

 - مالسلا هيلع - ىسيع نإ ةسينكلا لوقت يذلاك «يتوهال ريفكت كلانه سيلو

 ! الك . . ! مدآ ةئيطخ نم مدآ ينبل ًاصيلخت «هبلصب هب ماق [مهمعزب هللا نبا]

 يف ةرشابملا ةبوتلاب ناك اهنم صالخلاو «ةيصخشلا هتئيطخ تناك مدآ ةئيطخ

 ىيرطلاو «. ةيصخش كلذك ةئيطخ هدالوأ نم دلو لك ةئيطخو .ةطاسبو رسي

 «هرزو ناسنإ لك لمحي . حيرص حيرم روصت . . ةطاسبو رسي يف ةبوتلل حوتفم

 هلأ َنإ . . طونقلاو سأيلا مدعو ةلواحملاو دهجلاب ناسنإ لك ىلإ يحويو

 4من

 لالظ يف هب يفتكن - عضوملا اذه يف  مدآ ةصق تاءاحيإ نم فرط اذه
 نم ةورثو ؛ ةميوقلا تاروصتلاو قئاقحلا نم ةورث هدحو وهو . نآرقلا

 روصت اهيلع موقي يتلا سسأللا نم ةورثو ؛ ةميركلا تاهيجوتلاو تاءاحيوإلا

 اذه نمو .ةليضفلاو ريخلاو قلخلا اهمكحي «ةيعامتجا عاضوأو يعامتجا

 روصتلا دعاوق زيكرت يف ينآرقلا صصقلا ةيمهأ كردن نأ عيطتسن فرطلا

 رداص ملاعب قيلت يتلا ميقلا يهو .اهيلع زكتري يتلا ميقلا حاضيإو ؛ يمالسإلا
 هيف فالختسالا دقع . . فاطملا ةياهن ىف هللا ىلإ رئاص «هللا ىلإ هجتم «هللا نع

 هيف قيرطلا قرفمو . ةايحلا يف هجهنمب ديقتلاو «هللا نم ىدهلا يقلت ىلع مئاق
 امل عيطيو ناسنإلا عمسي نأ وأ هللا نم هاقلتي امل عيطيو ناسنإلا عمسي نأ

 اكل
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 انإ - ناطيقلا امو هللا انإ 3. .فلاث" قيرظ كانه سيلو. :ةناطيشلا هيلغ هلدي

 . نارسخلا امإو حالفلا امإ . لطابلا امإو قحلا امإ . لالضلا امإو ىدهلا

 ىتلا «ىلوألا ةقيقحلا اهفصوب ءهلك نآرقلا اهنع ربعي ىتلا يه ةقيقحلا هذهو

 . "”(ناسنإلا ملاع يف عاضوألا رئاسو «تاروصتلا رئاس اهيلع موقت

 : ىتالا صنلا اذه نم ظحلن نحنو

 عضاوم يف دري وهف «ىنآرقلا صصقلا ةفيظو بطق ديس ددح - ١

 ىتلا ةقلحلاو «ةصقلا قاسم ددحت ىتلا ىه تابسانملا هذهو «تابسانمو

 .يعوضوملا اهرود يدؤت كلذبو ءاهيلع يتأت يتلا ةروصلاو ءاهنم ضرعت

 . ةيسفنلا اهتياغ ققحتو

 ناك ةصقلا ترركت امثيح هنأل «ىنارقلا صصقلا يف راركتلا ةركف دنفي - "
 .راركتلا ةقيقح يفني «هيدؤت ديدج كلانه

 نأل ؛ قيوزتلاو نفلا دصقب عقاولل ينآرقلا صصقلا ةفلاخم ةركف ضفر - "

 .ءادألا لامجو «قحلا ةوقو « ضرعلا

 دعب ٌاليجرشبلا خيرات ربع ناميإلا بكوم ةلحر ءايبنألا صصق صخلت - 4
 .رشبلا نم ةراتخملا ةيخنلا هذه سوفن يف ناميإلا ةعيبط ضرعي امك ؛ ليج

 . هلك دوجولا بكوم لب «ةايحلا بكوم ضرعتسي ب مدآ ةصق قايس نأ ىري- 4

 هطوبهو مدآ ءالب ناكو «ىلوألا ةظحللا ذنم ضرألا هذهل قولخم مدآ - 5

 «ةياوغلا ىقلت ىلع هل ًابيردت تناك .ًادادعإو ةفيلخلا اذهل ةيبرت «ءضرألا ىلإ
 ذالملا ىلإ كلذ دعب ءاجتلالاو .ودعلا ةفرعمو «ةمادنلا عرجتو «ةبقاعلا قوذتو

 1 . نيمألا

 ةددجتملا ةيرشبلا ةبرجت ىه تاءالتباو ثادحأ نم اهيف امب مدآ ةصق نإ -7
 !ةروركملا

 )1١( «نآرقلا لالظ يف )١/ 58 -5١(.
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 ًادوزم «هتفالخ رقم ىلإ طبهي نأ ٌقولخملا اذهب هللا ةمحر تضتقا دقل 4

 ةظعومو «ةبتادلا ةكرعملل ًادادعتسا :ًاليوط اهلثمل ضرعتيس ىتلا ةبرجتلا هذهب

 . ًاريذحتو

 هتمكحب ملعو ؛ هملعب ىلاعت هللا رثأآتسا بيغ ميركلا نآرقلا صصق يف 4

 اهيف شاع يتلا ةنجلا نع لاؤسلاك «هتعيبطو ههنك ةفرعم يف رشبلل ىودج ال نأ

 روصتلا اهيطعي يتلا ىربكلا ةميقلا وه مدآ ةصق تاءاحيإ زربأ نإ - ٠

 يتلا ميقللو ءدوجولا ماظن يف هناكملو «ضرألا يف هرودلو ناسنإلل يمالسإلا

 هتفالخ تماق يذلا دهعلا اذه ةقيقحو «هللا دهعب هطابترا ةقيقحل مث .اهب نزوي

 . هساسأ ىلع

 ءاهيف ءىش لك قلخ هلجأ نمو «ةفيلخ وهف «ضرألا هذه ديس ناسنإلا-١

 ١١ ةيقلخلا لئاضفلاو ةيبدألا ميقلا مالسإلا يلعي- .

 طانم ىهف ؛ ناسنإلا ىف ةدارإلا نأش نم ءالعإ ىمالسإلا روصتلا ىفو - ١

 ةداعسلا نيب قيرطلا قرفمب ًامئاد ريكذت ىمالسإلا روصتلا يف - 4
 .ةواقشلاو

 هسفن وه ناسنإلاو «ناطيشلا ةياوغو هللا دهع نيب ةمئاد ةكرعم كانه - ©

 «ةيدرف ةبوتلاو ةيدرف ةئيطخلا نأ ةبوتلاو ةئيطخلا نع مالسإلا ةركف 7
 ةيرظن لوقت امك هدلوم لبق ناسنإلا ىلع ةضورفم ةئيطخ كلانه تسيلو

 . ةسنئكلا

 تاءاحيإلا نمو «ةميوقلا تاروصتلاو قئاقحلا نم ةورث مدآ ةصق يف -

 ةيمهأ نمكت انهو «ةيعامتجالا سسألا نم ةورثو «ةميركلا تاهيجوتلاو
 .يمالسإلا روصتلا دعاوق زيكرت يف ينآرقلا صصقلا

 ا

 هل
 ولاربلسازغ



 بولسأب ةينآرقلا تايآلا لوانتيو «ينآرقلا صصقلا بطق ديس جلاعي اذكه

 ةلهس ةغلبو «ةيفسلفلاو ةيمالكلا ثحابملاو تايليئارسإلا نع ًاديعب «قئار يبدأ
 «هئانبأ سوفن ىلإ نآرقلا يناعم لقني نأ اهلالخ نم عاطتسا «سفنلا ىلإ ةببحم
 «ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو «ًانرق رشع ةعبرأ لبق سيلو «مهنيب لزنتي هنأكو

 . ميظعلا لضفلا وذ وهو

 ال ال ل

 نان

 سَ



 :عيارلا ثحبملا

 ةغالبلا يف ةديدج تاهاجتا

 ةديدج ةلح ىف ةيكيسالك تاسارد :ًالوأ

 رسيم بولسأب ةميدقلا ةغالبلا كلف يف رودت يتلا بتكلا نم ريثك كلانه

 2”يمشاهلا دمحأل ةغالبلا رهاوج- ١

 عفنأو «بلاطملا عفرأ مولعلا نإف :دعبو» :هتمدقم يف ءاج دقو

 ليفكلا وه ذإ «ًانايبت اهنيبأو ًانأش اهلجأ اهنيب نم ةغالبلا ملعو «برآملا
 عفرو ءزاجعإلا لئالد راهظإو «ليوأتلا قتاقد حاصفإو «ليزنتلا قئاقح حاضيإب
 ثعاوبلا تناك «ةيوناثلا سرادملاب نايبلا سيردتب يلاغتشالو ءزاجيإلا ملاعم

 دعاوقلا نم تامهملل ًاعماج «ةغالبلا رهاوج باتك فيلأت ىلإ ةيعاد

 . '"”(تاقيبطتلاو

 ةباجإلا عم تاقيبطت ثحبم لك ليذ يفو «طسبم بولسأب عيدبلاو نايبلاو

 .ةميدقلا ةغالبلا دعاوق نع جرخي ملو ءاهيلع

 «هذبع دمحم خيشلا ذيمالت نم «.يرصم ملعم « بيدأ «يمشاهلا ميهاربإ نب دمحأ )١(

 .(90/1) مالعألا :رظنا .(م1947  امالغ - هاالتثا 1 ١؟94)

 .(7”)ص «عيدبلاو نايبلاو يناعملا يف ةغالبلا رهاوج (؟)
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 2!”يغارملل ةغالبلا مولع - "

 مولع) : هباتك  مولعلا راد ةيلكب ةيبرعلا ذاتسأ - يغارملا ىفطصم دمحأ فلأ
 مولع عضوم نإف دعبو) :هتمدقم يف لاقو « (عيدبلا يناعملا نايبلا : ةغالبلا
 «نايقعلا دئالق نم ةميتيلا وأ .ناسنإلا نم سأرلا عضوم ةيبرعلا مولع نم نايبلا

 هيوحي امب الإ «مالك ىلع مالكل ةليضف الف ءاهلالج رهظمو ءاهرس عدوتسم يهف
 الإ رخآ ىلع ملكتمل زيربت الو ءاهصئاصخو اهايازم نم هيف عدويو ءاهفئاطل نم
 عناي نم هينجيو ءاهرحس نم هثفنيو ءاهرد نم هظفليو ءاهيشو نم هكوحي امب

 صئاصخ نم هيف ام كردنو «نآرقلا زاجعإ هجو فرعن اهب نأ ىلإ ءاهرمث
 ءهتمالسو همظن ةلوهسو ء.هفيلأت ماجسناو ءهبولسأ ةعارب مهفنو ء«نايبلا
 ًازجع يداولا برعلا ىلع تلاسأ يتلا نساحملا كلت ىلإ «هتلازجو هتبوذعو

 . 9«مهلوحفو مهتذباهج هوأش غولب نع ترصقو :مهلوقع تراح ىتح
 «ةغالبلا مولع وأ دقنلا مولع وأ نايبلا مولع خيرات يف ةذبنب باتكلا أدب دقو
 تاعيوص رم لوا هز ايوا دمار خل هي دالار ةحايطملا حرت هيلا
 تابيردت ركذي ام ًابلاغو «ثحابمو باوبأ نمض عيدبلاو نايبلاو يناعملا ملع

 .ةميدقلا ةغالبلا دعاوق نع جرخي ملو .ثحبم لك بقع ةباجإلاب ةبوحصم

 نيمأ ىفطصمو ©"”مراجلا يلعل ةحضاولا ةغالبلا -“

 هيف انهجتاو «ةغالبلا يف هانعضو باتك اذهف» :باتكلا ةمدقم يف ءاج دقو

 يف ام اوحمليو «ةيبرعلا نساحم هيف بالطلا يلتجي نأ ءاجر «بدألا ىلإ ًاريثك

 بهي ام «ريبعتلا بورضو لوقلا نينافأ اوسرديو :لامحو لاذلع ع اهبل اس

 ةنس مولعلا رادب جرخت «ءاملعلا نم ءيرصم رسفم ءيغارملا ىفطصم نب دمحأ )١(
 .(508/1) «مالعألا :رظنا .(م1967 /ه19/1١) ةرهاقلاب يفوت م4

 .م19815 «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ملقلا راد (02) ص «ةغالبلا مولع (؟)

 نم ناك «ريثك مظنو رعش هل «ميلعتلا لاجر نم يرصم بيدأ واحلا لابس نب ىلع فرفإ

 مالعألا :رظنا .(م1954 1481 - ه758١ )١599  «يوغللا عمجملا ءاضعأ
5/5 ). 

 اك

 سَ



 . "”«حيحصلا دقنلا ةكلم هيف يبريو «ميلسلا قوذلا ةمعن مهل

 «يناعملاف «نايبلا ملعب أدبي «ةيوناثلا سرادملا ذيمالتل عوضوم باتكلاو
 نع جرخي الو ءاهلح عم تابيردتلا نم ريثك هيف طسبم باتك وهو عيدبلاف

 . ةميدقلا ةغالبلا دعاوق

 ةنابط يودب روتكدلل «ةيبرعلا ةغالبلا مجعم  ؛

 دقو «مجعملا فورح قفو ةميدقلا ةغالبلا تاعوضوم فينصت هيف لواح
 ناك هنأكو ءلومخ نم ةغالبلا باصأ ام ًانيبم  ةيناثلا ةعبطلل - هتمدقم يف لاق

 نيب قارفلا دعبأ امف» :ديدج نم ةغالبلا هجو ةيلجت يف هزاجنإ ةييمهأب رشي

 مكحتو ءهيف ينايبلا زاجعإلا هوجو ىلإ هبنتو «نآرقلا نع ٌبذت ؛ سمألا ةغالب
 يف يهو ؛ مويلا ةغالبو ءنوكت نأ يغبني ثيح ىلإ اههجوتو .بادآلا يف
 دهاوشو ءرصحت ماسقأو ءركذت دودح نامزلا اذه ةتبان دنع اهلاوحأ نسحأ
 «ًالفاغ ظقوت وأ «ًالماخ هبنت نأ ريصملا اذه ىلإ ريصت ةغالبل تاهيهو «رهظتست
 الو !زييمت وأ دقن ىلع نيعت وأ «ناسل دوقعم لحت وأ «نايب ةكلم طشنت وأ

 «بدأألا نونفب ةرينتسم ةفرعم ةغالبلا نإف ءهرزولا اذه اهدحو ةغالبلا لمحتت

 ةريصبلا يوذ نم ةيعاولا ةبخنلا قاوذأ اهدفرت ءاهيف عادبإلا رهاظمو اهلوصأو
 ءةمألا هذه فراعم نم اهريغ باصأ ام ةغالبلا باصأ دقو «يبدألا نفلاب
 نع ضفنت نأ نآلا لواحت يهو «نفلاو ركفلاو ملعلا يف ةليصألا اهتاموقمو
 , 92(ثادحأللا رابغ اهسفن

 :لوقي «ثارتلا ىلع ًاظافح هب ماق ام ةيمهأ ىلوألا ةعبطلا ةمدقم يف ركذيو
 نونفل عماج مجعم وأ باتك فيلأت ىلع مادقإلا نأ ًاقداص ررقأ نأ قحلا نمو"
 ةحادفب سحي نم لوأ تنكو «ًاليقث ًائبع ناك «برعلا دنع ةيغالبلا ةفاقثلا كلت

 /ه789١ .نورشعلاو ةيداحلا ةعبطلا ءرصمب فراعملا راد (”) ص «ةحضاولا ةغالبلا ()

 م8
 رع 41 فقاقلا ةحطلا «ةدنج «ةرامللا ناد ه(83 ف ةةييزحلا ةطدنعلا مع (8

 .م1588

 نيكل

 هل
 ولاربلسازغ



 . "”(ثارتلا اذه ىلع ظافحلا يف هرثأ دعبو «ءبعلا اذه

 تنعتسا يننأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو» :اهلومشو هرداصم ةرثك ًانيبم فيضيو
 ةغالبلا لوصأ نم هيلإ لوصولا تعطتسا ام عيمجب «مجعملا اذه فيلأت يف

 ةفلتخملا راثالا تعبات مث ءاهيف نيودتلاو ريكفتلا أدب ذنم «ةدمتعملا اهعجارمو

 تارمثو .مهدهج ةصالخ نفلا اذه ءاملع نم فالسألا اهيف لجس يتلا

 تحبصأو «هقوس ىلع ىوتساو جضن ىتح «هراهدزاو هتيمنت ليبس يف «مهعبتت
 ءاهوفلخ يتلا تافنصملاو عجارملا رثكأ امو « ًالماكتم ًاملع مهيديأ ىلع ةغالبلا
 . ")(ةسرامملاو ةربخلا لهأ الإ هردقي ال ام اهيف اولذبو

 نيثحابلل ةغالبلا ثحابم بيرقتل ةيرصع ةوطخ وه مجعملا اذه نأ كش الو
 .ءاوس د ىلع نيشراذلاو

 ديدج جهنم قفو ةيغالب تاسارد :ًايناث

 ةينآرقلا ةغالبلا اهيف لوانتي نأ يعفارلا يوني ناك لمتكت مل ةسارد اهنمو - ١

 انكو «باتكلا متي نأ لبق هتلجاع ةينملا نكلو , (زاجعإلا رارسأ) :ناونع تحت

 . يعفارلا نع ثيدحلا يف كلذ ىلإ انرشأ دق

 ثيح « (ةيقيبطتلا ةغالبلا) ىسوم دمحأ روتكدلا ذاتسألا ةسارد اهنمو - "

 ضفرو «(ةيانكلاو زاجملاو هيبشتلا نع هيف ثحبي ملع) :هنأب نايبلا ملع فرع
 . ”نايبلا ملع نم ببسب اهعاونأو ةلالدلا ثحبم نوكي نأ

 هأدب١ دقو «يودب دمحأ روتكدلا ذاتسألل (نآرقلا ةغالب نم) باتك اهنمو - "

 ةسارد يبدألا صنلا ةساردل نوكي نأ بجي يذلا جهنملا اهيف مسر ؛ ةمدقمب

 ةباصإلا ىدم نيبتل «ةينف ةسارد ًالوأ صنلا تادرفم سردت نأ :ةصخلم ةلماك

 مث .اهتاوخأب اهطبر ةوقو ءاهتلمج نم اهعضوم نم اهنكمت ىدمو ءاهرايتخا يف

 )١( ص «قباسلا عجرملا )١17(.

 »)١9(. ص «قباسلا عجرملا 2

 زيزعلا دبع روتكدلل «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق :رظنا (9

 1 .(759)ص «ةفرع

 مال

0 



 لاجملا نإ :لوقيو ءاهلامجو اهتوق رس كاردإل ؛ صنلا يف ةلمجلا سردت
 نيوكت يف لامجلا بابسأ سردت يتلا ةيحالطصالا ةغالبلا مولع مامأ انه حيسف
 اذاملو ؟ كاذ رخأ ملو ؟ ةلمجلا نم ء ءزجلا اذه مدق مل ثحبتف «ةيبرعلا ةلمجلا

 مدختسا ّملو ؟ ريكتتلا كانهو ؟ فيرعتلا انه ءاج ملو ؟ كانه تبثأو ءانه فذح
 ةلمجلاب لصتت ثاحبأ نم كلذ ريغ ىلإ ...ءاشنإلا عضوم يف ربخلا
 .ءازجألا ةلصتم ةدحو هنأ ىلع هيلإ رظنيف «هتمرب صنلا سردي مث .نيتلمجلاو
 يتلا ةروصلا مسر ىلع هئازجأ رفاضت ىدمو «ضعبب هضعب طابترا ىدم ىريف

 ىلإ اهقباس يدؤي يك ءازجألا بيترت يف ةباصإلا ىدمو ءاهحيضوت صنلا ديري
 الو «ةرثؤم ةيلج « «سفنلا يف ةحضاو هتركف تراص صنلا مت  اذإ ىتح ءاهقحال

 هل امو .,فيعضلاو اهنم يوقلا ةفرعمل « «صنلا اهاوح ىتلا ىناعملا ةسارد نم دب

 فقر نلاطملا لمت سقت هنكو رجوع انو فورسلا ورك ف خف
 | . ©7«ةايحلاب ضبنت ةدحو تمأتلا ىتح

 ينايبلا ريسفتلا) :ناونعب «نمحرلا دبع ةشئاع ةروتكدلل ةسارد اهنمو - 4

 ةيبرعلا مولع نيب ةلصلا ةماقإ ىلع اهجهنم يف ةصيرح يهو «(ميركلا نارقلل
 ةغللا مسقب ةيعماجلا يسورد يف تنك اذإف» :لوقت «سكعلابو «نيدلا مولعو

 يف ينإف «ينآرقلا نايبلاب ةيبرعلا مولع قيثوت ىلع تصرح دق ءرصمب ةيبرعلا
 ةيبرعلاب مالسإلا مولع قيثوت ىلع ةصيرح «نييورقلا ةعماجب ةينارقلا يتاسارد
 «ةيبرعلا مولع يف خوسر نود مالسإلا هقف سرادل حصي ال ثيح نم ءآنايبو ةغل

 . "”«مالسإلاو نآرقلا مولعب ةيارد نود ةيبرعلا يف خوسر هل حصي ال امك

 نع هتيقلت امك  ريسفتلا جهنم يف لصألاو» :لوقت ديدجلا اهجهنم نعو
 ءهيف دحاولا عوضوملا ةساردل غرفي يذلا يعوضوملا لوانتلا وه - يذاتسأ
 «بيلاسألاو ظافلألل هلامعتسا فولأمب يدتهيو .هنم نآرقلا يف ام لك عمجيف
 يف ةفورعملا ةقيرطلاو فلتخي جهنم وهو «كاذ لكل ةيوغللا ةلالدلا ديدحت دعب

 يف ماعلا هقايس نم ًاعطتقم «ةيآلا وأ ظفللا ذخؤي ءةروس ةروس نآرقلا ريسفت

 .(0785- !/85)ص «ءقباسلا عجرملا :رظنا ()

 .ةسداسلا ةعبطلا «ةرهاقلا .فراعملا راد )2١١/١(«: ءميركلا نآرقلل ينايبلا ريسفتلا (؟)
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 حمل وأ «هظافلأل ةينآرقلا ةلالدلا ىلإ ءادتهالا ىلإ هعم ليبس ال امم ؛هلك نآرقلا

 . ©20(ةينايبلا هصئاصخو ةيبولسألا هرهاظ

 الباع َكَدَجَوَو # : : ىلاعت هلوق ريسفت يف هتركذ ام اهدوهج ىلع لاثمك ذخأنلو

 ناعيا رقعتلاو 4 نآرقلا اضايآ نسوع لولا نب تيشتا قيح 11+ ينفع

 وه ةيآلا يف ىنغلا نأ ءاهدعيو ةرجهلا لبقو ءاهدعبو ةئعبلا لبق - ِةِِكَم - يبنلا
 اذإ ف علا ىلاع# لاقي قوحلاو ةقافلا*: ةحللا ىف ةلئجلا# :لوقت« نسفللا ىتغ
 عم هيف ظحْنو .ةلاع مهنأل هلايع رثك اذإ «لئاع : لجرلل اولاق هنمو .ينزوعأ
 :ليق مث نمو ءزوّعلاو يداملا ٌقيضلا هعم نظُي امم ؛ ءبعلا لقث لايعلا ةرثك

 . رقتفا ىنعمب «لاع

 َّنِإَو# :74 ةبوتلا ةيآو «ىحضلا ةيآ : نيترم الإ نآرقلا يف ةداملا درت ملو
 ل هام حس د راس سس سو <

 .[ 08 ةبوتلا] 4 آس نإ «تانطت نم هللا مكينم قوسف هةعوتتخ

 نورسفملا هذخأ ؟ ىنغلا امف .ىنغلا ةلباقم :امهيتلك 0 ىف ىهو

 هللا نأب ىحضلا ةيآ اورسفف «ردابتملا بيرقلا ىنعملا وهو «ءارثإلا ىنعمب
 لامب هانغأ ؛ هلاوحأ تلتخا املو .«بلاط ىبأ ةيبرتب هابص ىف هانغأ) :ىلاعت

 هرمأ + كلذ لتخااملو ركب. بأ لاعب 'هانغأ + كلذ" لخخا ااملو «ةجيدخ
 . (مئانغلاب هانغأو ؛ داهجلاب هرمأ مث «راصنألا ةناعإب هانغأو «ةرجهلاب

 ًايفتكم «ءانغإلاو لالتخالا نم ةلسلسلا هذه هدبع دمحم خيشلا رصتخاو

 هل كرتي مل ءًاريقف لوسرلا ناكو) :لاق «ةجيدخ ةديسلا لامو «ةراجتلا حبرب

 اممو «ةراجتلا ىف هحبر امب هللا هانغأف ءةيراجو ةقان الإ ثاريملا نم هدلاو

 ْ . (اهلام نم ةجيدخ هل تبهو

 تجوحأ ىتلا ةينمزلا ةلكشملا ىفني نأ دارأ امنإ ءءافتكالا اذهب هبسحأو

 راصنألاب ىنغلا اذهو «فالخ الب ةركبم ةيكم ةروسلاف «ديعب لوأت ىلإ نيرسفم
 وهو «هللا مولعم نم ناك هلك اذه نإ) :اولاق مث نمو «ةرجهلا دعب ناك مئانغلاو

 . (ازجعم نوكيف «كلذ دعب عقو دقو «بيغلاب رابخإلا ليبق نم نوكيف «عقاولاك

 .(18- )١972/1١ «قباسلا عجرملا قلد

 ناحا

 سَ



 ىنغو «ةعانقلا وه ىنغلا نوكي نأ لامتحا «لاملا ىنغ عم اوركذ مهنأ ىلع

 .فافكلاو «ربصلاو «بلقلا

 هلل الإ كلذ سيلو .ءتاجاحلا مدع وهف :ًابورض ىنغلا (بغارلا) لعجو
 .ففعتلاو «تاينتقملا ةرثكو «١ سفنلا ىنغ وهو

 ءارثلل فدارم ريغ هيف ىنغلا نأ «نآرقلا ىلإ مكتحن نيح هظحلن ام لوأو

 : تايآ لثم يف لاملا ريغ ىلإ ىنغلا دنسأو ءاطق نآرقلا هلمعتسي مل يذلا

 .[19] لافنألا اهعمو « [18 : فارعألا] 45ةَمَج ْكَسَع ّقَغَأ آم

 . 1١١[ :دوه] ويش نيو نوذ نمَنوُعدَي لأ مهمه مُهْنَع تنْغأآمه٠»
 . ["> : سنوي] 4 اًنيَش يَ َّنِم نهال َّنَطلاَنِإ نطل ره عي اَمَو

 ىنعمب ىنغلا ءاجو «ءارثإلاب اهنم عضوم يف ءانغإلا رسفي نأ نكمي الو

 : تايآ ىف ءانغتسالا

 .[* : نياختلا] 4كيلو أدكم >»
 .[0 : سبع] 4ْئَّذَصْوَل تلك () ىَسسأ ِنماَمأ ا

 237٠ .5:ءاسنلا) :تايآ لثم ىف لاملل ىنغلا لمعتسا نآرقلا نكي نإو

 لوسرلا نأ فرعن انسلف (؟ :رشحلاو .«47 :ةبوتلاو 18١« :نارمع لآو 5

 دق هتايح ىوتسم نأ فرعن ال لب «ًالام ىنتقا وأ ثعبملا دعب ىرثأ دق - كك -

 امك «لاملا رقف هلذي ملف «ةجاحلا دسو ففعتلاب هللا هانغأ امنإو . . .ًايدام ريغت

 رقفلاو متيلا راثآ نم ةيونعم ةيسفن ةياقو هللا هاقو لب ءهسفن متيلا رسكي مل

 هنئازخ ًالمتو «هدلوم لبق تام يذلا هابأ هيلإ درت ةيدام ةياقو تسيلو «لالضلاو

 تريِدْلا شْحَيْلَو # :رهقلاو عايضلا ةنظم متيلاو . شيعلا دغر هل ئيهتو «لاملاب
 | .[ :ءاسنلا] 4 ٌمِهَيلَعَأفاَح اَفَعِض َديَرُد مهِفْلَح َنِمأُوكَتْوَل

 هافعأف «ٌدائاع امشي ًادمحم هللا دجو دقو .زوعلاو لذلا ةئنظم رقفلاو

 ناك يتلا تافآلا نم هرهوج ملسو «ةضيغبلا راثآلا كلت نم «ناك ذنم «هناحبس
 ةلاسرلا يقلتل يسفنلا دادعتسالا هيف مت كلذبو «هتليعو همي مكحب اهل ًاضرعم
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 . 2”(لالضلاو ناوهلاو ةلذملا نم سانلا يقيل اهب ثعُب يتلا ىربكلا

 لمعتساو) : لوقت «هريغ نود دجو لعفلا لامعتسا رس ىلإ ةبتاكلا ريشتو

 :ةلتم لقيرملو ا دعر خا ثدإلا تالا حالا

 . 0ةييوكلا تايآلا يقلتل ةينادجولا ةنينأمطلا ا تأيهتو

 سوؤر نم عضاوم ةثالث يف هب لوعفملا فذح ببس نايبل تضرع دقو

 لاق (ىنغأف .ىدهف «ىوآف) :نم باطخلا فاك فذح يفو» :تلاقف «تايآلا

 هب قلعتي يلاعلا نايبلا ىرن ال ام وهو «لصاوفلا ةياعرل فذحلاب نورسفم
 اشم مف قايسلا حيرص ةلالدل فذحلاب اولاق نم لوق هنم ىلوأو
 ىماتيلا كتلاسرب ىوآو كاوآف :لمتحتف .قالطإلا ةدئاف اهيلإ فيضنو
 , ””(كب اهانغأو كانغأف «كتمأ كب ىدهو كادهف «نيفعضتسملاو

 دقنو «لاوقألا نيب حيجرتلاو ليلحتلا ىلع ةقئاف ةردق ةبتاكلل نأ بير الو

 .ديدج بولسأب ةينآرقلا ةغالبلا ضرع يف ةنبل اهدوهج تناكف «ءارالا ضعب

 ةيبرعلا ةغالبلا سرد ىلع ذخآم لوح لدج :ًاثلاث

 يفو «فيض يقوش روتكدلا روصت بسح ةيبوروألا ةغالبلاب ةنراقم «يئزجو
 ةغالبلا ثحابم ىلإ ةيبرعلا ةغالبلا ثحابم نرقي نم» :لوقي قايسلا اذه

 نونفلاو بيلاسألا ةساردب مهتغالب يف اونع نييبرغلا نأ اوت ظحالي ؛ ةيبرغلا
 ةملكلا ىلع مهتيانع اوبص ذإ ءانفالسأ بناوجلا هذهب ىنعي دكي مل امنيب «ةيبدألا
 اودصق مهنأ ىلإ هوجولا ضعب نم عجري كلذ نأ انيأر يفو «ةروصلاو ةلمجلاو
 صئاصخ نم لمحت امو «ةينآرقلا ةرابعلا ةغالب ليلعت :ةيغالبلا مهدعاوقب

 نم ًاضيأو ءًاعئار ًاقيقد ًاريوصت كلذ ريوصت اوفوتساو «ةينايب روصو ةيريبعت

 .(01 )47/١  ءميركلا نآرقلل ينايبلا ريسفتلا )١(

 )6١/1١(. «قباسلا عجرملا ةفإ

 )61١7/١١(. «قباسلا عجرملا 22

 نحل

 سَ



 هتلمج يف ناك ذإ «ميدقلا انرعش ةعيبط هاجتالا اذه يف مهتعفد يتلا بابسألا

 هروص يف وأ «هيناعم يف ءاوس ءدحاو ماع بولسأ يف يرجي ءًيئانغ ًاينادجو
 ةدحو ةديصقلا يف تيب لك نأ ىلع ءارعشلا فراعتو' . هريبعت غيصو «هتليخأو

 يف دجوت مل كلذبو «ينفلا لامجلاو ةغالبلا ساسأ يه ةدحولا هذهو «ةلقتسم

 تلظ لب «ةديصقلل ةماع ةلماش ةرظن «نييغالبلا طيحم ىف الو «ءارعشلا طيحم

 . '7(تارابعلاو تايبألا دارفأو تاينؤجلا ىلع اهنضت عهترظل

 وهو «ءءاوس دح ىلع رثنلاو رعشلا يف يغالبلا ثحبلا روصق ببس نيبيو

 «ىرخأ ةهج نم رثنلا تاعوضوم عونت مدعو «ةهج نم رعشلا ةعيبط ىلإ دوعي
 «ةيرعشلا بيلاسألا توافت يف اوثحبي نأ انفالسأل ًاذإ رعشلا ئيهي مل" :لوقي

 تارابعلا نم هب لصتي امو «تيبلا يف ةروصحم ةيغالبلا مهئاحبأ تلظف
 اوعوني مل انفالسأ نإف ءرثتلا يف اهميمعت نكمي ةظحالملا هذه سفنو «ةيئزجلا

 دنع هب نوفقي اوداك ذإ «ةيرثنلا نونفلا ةركف هيف حضتت ثيحب .هتاعوضوم يف
 يف فقوملاك رثنلا يف فقوملا حبصأ كلذبو . . . ةيسايسلا ةيناويدلا لئاسرلا

 بولسأ الإ كانه سيلو «لئاسرلا نف وه دحاو نف الإ كانه سيلف ءرعشلا

 يه ةعجسلا تحبصأ كلذبو «ةيعيدبو ةينايب روص نم هيف ىوطُي امو عجسلا

 يهو ءرعشلا يف ةيغالبلا ةدحولا وه تيبلا ناك امك ءرثنلا يف ةيغالبلا ةدحولا
 اذه لعو «نيتملك وأ ةملك حبصت دق ذإ ا فيلا فلس و دا ةوعاو

 نأشلا كلذكو ءهنونف تددعت الو ءانفالسأ دنع رثنلا بيلاسأ توافتت مل وحنلا

 روصلاو «لمجلاو تادرفملا يف مهتغالب نورصحي مهلعج امم ءرعشلا يف

 | .9"”«ةيعيدبلاو ةينايبلا
 وه امك ؛ بيلاسألا يف ًارصاق ةغالبلا َملع بياشلا دمحأ ذاتسألا ىريو

 ريغ ضارغأل تسرد لوصف وأ ةقرفم تارقف الإ «ةيبدألا نونفلا مسق يف رصاق

 «بتكلا يف يه امك ةغالبلا نيب نزاويو «ةرظانملاو ثحبلا بادآ يف امك «ةيبدأ

 : ةينآلا جئاتنلا ررقيل هيلع نوكت نأ يغبني امكو

 .(90/5) ص «خيراتو روطت ةغالبلا قلد

 646“ ص «قباسلا عجرملا قف

 نك
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 ةيبدألا نونفلا مسق يف هرثكأ «ةغللا يف دوقفم ةيرظنلا ةغالبلا فصن نإ - ١

 ىلع لقن امنإ ؛ هرعشو وطسرأ ةباطخ نم مجرت ام نأ ىلع ,بولسألا يف هيقابو
 .ًاريثك دفت ملف ةرصاق ةمجرتلا تناك كلذكو «بدأ ال ةفسلف هنأ

 هعيدلاو كايبلار ؟يناعملا ناونع تحت سرد دق بولسألا نم ًارطش نإ- ”

 ىتلا ءامسألا هذه ىلإ نآلا انب ةجاح الو «قيسنتلا هزوعي هتروطخ ىلع رطش وهو

 ْ . ةريسي ةيغالب لوصف اهنأل ؛ ةصاخ ًامولع يمست

 باوبألا هذه لمشي :ديداج يملع عضو ىلإ ةجاح يف ةيبرعلا ةغالبلا نإ”

 ةينامزلا اهتاسبالمل ةيناسنإلا ةعيبطلا نيبو اهنيب لصيو ءاهيلإ انرشأ يتلا نونفلاو
 هل درفي يذلا يخيراتلا ثحبلا ريغ هلك كلذو .بدألا مدخي ىتح «ةيناكملاو

 . صاخ سرد

 بيلاسأ نم اهوصلخي ىتح ؛ ةغالبلا سردب سانلا ىلوأ مه ءابدألا نإ - 5

 اهلوحو ءانتغالب انيلع دسفأ يذلا وه كلذف .مهزاغلأو .مهبهاذمو ةفسالفلا

 . "'ءايميكلاو ةضايرلاب هبشأ ةميقع ةيظفل ًاثوحب
 سبيل ةايحلل ةغالبلا تاياغ نوكت نأ توجو ؟'”ىلوخلا نيمأ ذاتسألا ىريو

 ىرخأ ضارغأ نم اهريغل سمتلت ال تاياغ مويلا ةغالبلا تاياغ» :لوقي ءالإ
 درفلا اهايحي ىتلا ةايحلا ةجاحب ءافو سمتلت لب ءاهاوس وأ تناك ةينيد ءاهءارو

 ىلع ةيونعملا اهقافآ حاسفإو «ةايحلا هذه ىوتسم ةيقرت ىلإ ًايعسو «ةعامجلاو
 . "”(اهروص فلتخم يف مويلا ةداجلا ةايحلا ةياغ هنأ تيأر ام

 : اهنأب ةغالبلا فرع دقف «ةغالبلاب (لوقلا نف) لادبتسا ىلإ ىلوخلا اعد دقو

 اني تينيل + نامجتلا# لاذاقلا ىنانسع نع ا ريع ووكر تيد هناو لولا ةئقأ

 «ةنماثلا ةعبطلا .«ةرهاقلا «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «("9 - ”8)ص ءبولسألا :رظنا )١(

 م٠5

 «ةيرصملا ةعماجلا يف ًاذاتسأ نيع ءرصمب يوغللا عمجملا ءاضعأ نم «يلوخلا نيمأ (0)

 - )١737 .ةرهاقلاب يفوت .م19455١ ةنس ىلإ ميلعتلاو ةيبرتلا ةارزوب ةماعلا ةفاقثلل ًاريدمو

 .(17/5) «مالعألا :رظنا .(ما550 ب 1496 - ه6

 .م19417 /ه55١١ .ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد )١51(.« ص «لوقلا نف (؟)
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 .©7«لوقلا نف يه ةغالبلا نأ نم رثكأ نأ ىلإ مسرلا يف ةجاح

 نود ةلمجلا دنع اهفوقو ةغالبلا ىلع ًايعان ءديع ءاجر ذاتسألا لوقيو

 لظو ةلمجلا تلظو - ءايح الب لوقن الو - ءايع الب اهلوح نورودي «ةلمجلا
 . '"”(ةغالبلا روحم هقحاولو دانسإلا

 نم ةعومجم ىدل ةغالبلا ىلع ذخآملا مهأ قبس امم صخلن نأ عيطتسنو
 : ىهو « نيثحابلا

 ١ - صنلا نود رعشلا نم تيبلا وأ ةلمجلا ىلع يغالبلا ثحبلا روصق .

 بولسألا ملع ثحابم يطغت ال ةميدقلا ةغالبلا نإ- ؟ .

 “- ةيساسألا اهتفيظو نع ةجراخ ةغالبلا ىلع تاياغ تلخدأ .

  - 5ةيفسلفلا ثحابملاب ةغالبلا جازتما .

 : ةغالبلا نع عافد

 در ًالثمف «ةغالبلا قحب ةقباسلا ىواعدلا نودنفي نيثحابلا نم قيرف كانهو
 اذه يف لاق ثيح «ةلمجلا دنع ةغالبلا فوقو ةركف سابع نسح لضف روتكدلا
 نود تذخأ «ةملاظ ىوعد اهدحو ةلمجلا دنع نيينايبلا فوقو ىوعدو» :ددصلا

 اهفقلتف ء«هبتك نم ريثك يف فيض يقوش اهل جور ءصيحمت وأ يور
 . 22(نوريثكلا

 ءارو ةدع ًابابسأ حجرو «ةغالبلا ىلع موجهلا نم فدهلا نع لءاست مث
 ىلعو ؟اهدحو ةيبرعلا ةغالبلا ىلع ةلمحلا هذه اذامل»:لاق ثيح «كلذ

 ةددعتملا تارثؤملا كلت نع ًاديعب أشنت مل ةمأ لك يف ةغالبلا نأ عم ؟ اهلاجر
 مأ ؟ ةيحلا دفاورلا هذهب نآرقلا اهدمأ «ةينآرق ةغالب اهنألأ ىرت ؟ لبق نم انلق امك
 نأل مأ ؟ اهتيتاذل اهركنتل الإ كاذ امو «ةمألا هذهب تقحل يتلا فعضلا لماوعل

 )١7(. ص .قباسلا عجرملا قف

 .ةيردنكسإلا .«فراعملا ةأشنم )١(« ص ءروطتلاو ةينقتلا نيب ةغالبلا ةفسلف (0)

 .(558) ص «ةيعبتلاو ةلاصألا نيب اهيلع ىرتفملا ةغالبلا ()
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 ؟ تاهبش نم ةمألا هذه ءادعأ هيقلي ام لكل ًانذأ ىسمأ ةمألا هذهل نيبستنملا ضعب
 . '"”(هحجرن ام اذهو ؟ اعيمج بابسألا كلتل مأ

 دقف «(لوقلا نف) :حلطصم ضفري مل سابع نسح لضف روتكدلا نأ ىلع
 نأ وجرأ (لوقلا نف) ةيبرعلا ةغالبلا يف ثحابم هذهف» :هبتك دحأ ةمدقم يف لاق

 . ©2«لالظلا ةفراو «لانملا ةلهس «فوطقلا ةيناد نوكت

 نيقيرفلا نم انفقوم

 اهنأ ىلع «ةغالبلا اهنمو «ةماعب مولعلا ىلإ رظنن نأ ميلسلا يملعلا فقوملاو
 يف هيمرن الو .هتندس لمعي امك ثارتلا سدقن الف «خيراتلا ربع روطتتو ومنت

 مهقح لئاوألل يطعنو «ةصحاف نيعب هيلإ رظنن نكلو «هؤادعأ ديري امك رحبلا

 هديش ام ريوطتب نيرخأتملل حمسنو .مولعلل ديهمتلاو سيسأتلاو قبسلا نم
 امك صنلاب متهت ملو ةلمجلل تتفتلا نيح ةغالبلاف ءهمده ال هلامكإو «لئاوألا

 ةلقتسم ةيخيرات ةسارد مويلا اذه َسّوَدُت نأ نكميو ءاهرصع تنب تناك ؛ اومعز

 اهثحابم سردت نأ نكميو «ةيبرعلا ةغللاب نيصصختملا ةبلطلل هتاذب مئاق ملعك

 ملع ثحابم ةيقب اهيلإ فاضيو ءماع لكشب ةبلطلل بولسألا ملع نمض

 ميدقلا نيب عارصلا ةيرظن ضفرنو «خيراتلا ربع مولعلا روطتب نمؤن نحنو
 ثارتلاو ةيناسنإلا ةفاقثلا ةدحوب نمؤن امك «مولعلا خيرات يف ديدجلاو

 «ةيدقنلا انماكحأ يف روجن ال نأ ةطيرش ءرثأتلاو ريثأتلا نم ريض الف «يناسنإلا

 ديلوتلا يف ةيناسنإلا ةيرقبعلا رود نيسانتم «نيرخآلاب رثأتلا ىلإ عادبإ لك وزعنف
 . عارتخالاو ديدجتلاو

 ؟ ةيبرعلا ةغالبلا ثحابم روطن فيك :ًاعبار

 بياشلا هركذ ام اهمهأ نم لعل «ةغالبلا ريوطتل ةريثك تاوعد كلانه

 )١75(. ص « قباسلا عجرملا 020

 «ىلوألا ةعبطلا ءنامع .؛ناقرفلا راد )١(. ص ءاهنانفأو اهنونف ةغالبلا (0)

 ماوه )ه٠
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 دنع فقنسو «ةيبولسألاب اهلادبتسا ناديري امهنأل .ددصلا اذه يف يلوخلاو
 :ةيغوضوم ككاو ةأرع لا هناك قرخأ تاوهد

 «ةغالبلا ةساردل ديدجلا جهنملا ملاعم بياشلا دمحأ ذاتسألا ددحي ١-
 هيلإ تهتنا ام مئالي «ًاديدج ًاعضو عضوي نأ بجي ةغالبلا ملع نإ :لوقيف
 يف ةغالبلا ملع لخدي نأ انيأرو «ةيئاشنإلاو ةيملعلا اهيتيحان يف ةيبدألا ةكرحلا
 : نيباتك وأ «نيباب

 :تاجلكلاو :قووحلا ةنفاودت ل وابو: ةناتك وأ .ثزلسألا كلاب "لوألا
 ًاقيقد ًالصفم ًاسرد سردت نأ ىلع «تارابعلاو تارقفلاو ءروصلاو لمجلاو
 بولسألا موقي امم اهيلإ امو «ىقيسوملاو «ءسفنلاو ,توصلا مولع ىلع دمتعي
 :تاعوضوم لخدت باتكلا وأ بابلا اذه يفو «ةيبدأ ةينف ةروص هنأ ىلع
 باب يف لوصف اهنأ ىلع لب ٠ «ةلقتسم مولع اهنأ ىلع ال «عيدبلاو نايبلاو يناعملا
 .اهريغ لوانتي امك ءاهثوحب لوانتي «بولسألا

 ءًأرثن وأ ًارعش اهنيناوقو ةيبدألا نونفلا سرديف : يناثلا باتكلا وأ بابلا امأ
 هداتولاو ةصررلاو 4 دجلاو ٠ ةلاشرلاو ةباطخلاو, ٠ ةلاقفلا م وصأ نموا
 نونفلا نم اهريغ ىلإ .فيلأتلاو «خيراتلاو «ةيليثمتلاو «ةمحلملاو .ةصقلاو
 يف ظحت ملو ءاهدعاوق تعرشو «ةيملاعلا بادالا اهب ترخز يتلا ةيبدألا
 ىلإ انءامدق اعد ام اذه لعلو ءًائيش ينغت ال ةفطاخ تاراشإب الإ ةيرظنلا انتغالب
 كيلع دري جهنملا اذه . هريغك قرتحي ملو .جضني مل ملع ةغالبلا نأب لوقلا

 . "7(هليصفت نع نمزلا ينلجعأ نيح باتكلا اذه يف ٌالمجم

 : ىلإ ىلوخلا نيمأ اعدو - ؟

 لاطبإو .مهثحب اهساسأ ىلع رد يتلا تارابتعالاو تاظحالملا داعبإ- ١
 0 حيحصلا ريغ
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 . "”هولع ةثالث ىلإ ةغالبلا ميسقت ءاغلإ - "

 ةيبدألا ةرقفلا ىلإ دتمي امنإو ؛ ةلمجلا ىلع رصتقي الف «ثحبلا ةرئاد ةعسوت 3
 . '"0ةلماكلا ةعطقلاو

 . ”ةيبدألا يناعملا ثحبل ةحيسفلا ةرئادلا هذه نم ناكم دارفإ- 4

 . ةيبدألا نونفلا ثحبل ةرئادلا هذه نم ناكم صيصخت - ©

 قدصلا :لثم «جهنملا بارطضا ةغالبلا يف اهمحقأ يتلا ثاحبألا داعبإ- ”
 . لصولاو لصفلا يف عماجلا عاونأو «تالالدلا عاونأو ءبذكلاو

 «لوقلا نفب ديشي وهو ,مدقت امك ةغالبلا حلطصمب (لوقلا نف) لادبتسا-ا/

 «نادجولا ىف نالوعف «ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك :لوقلا نف» :لوقيف

 هب يهتني ثيح «دئارلا هزكري يذلا ملعلا امهنأك ,نيتصخاش يمامأ نالثمت
 ناتملكلا ناتاه كلذكو «ءهتمأ ناطلس هب طسبيو «هلوصأ هب تبثي «دايترالا
 ءًاماع رشع ةعضب ماد دايترا دعب تبث يذلا ملعلا امه «ناتفافرلا .ناتقافخلا
 . *”(ةيبرعلا يف يبدألا سردلا نم ةقطنملا هذهل

 حارو «ثاحبأو تامدقمو ئدابم : ىلإ ةمسقم (لوقلا نف) ثحابم لعج-4

 5 .تاساردلا نم هريغب هتلصو «.هتياغو .لوقلا نفب فيرعتلا : ىدابملاف

 . ةيسفنلا ةمدقملاو «ةينفلا ةمدقملا :اهيف ركذ :تامدقملاو

 ةعطقلاو «ريبعتلا روصو «ةرقفلاو «ةلمجلاو «ةملكلا يف نوكت :ثاحبألاو
 .9©2بيلاسألاو «ةيبدألا
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 ريغ يف حارصلا لوقلا ىلإ دصقت امنإ» :لاقف «ةغالبلا ريصمت ىلإ اعد-4

 اهتادرفم زيمتت مل نإ «ةيرصم ةيبرع الإ تسيل رصم يف ةيبرعلا نأب «ةبراوم
 نأ دب الف «نيتاه ريغ وأ «ةيقارعلا ةيبرعلا وأ ةيشكارملا ةيبرعلا نع اهغيصو

 حصي ال ًايلج ًازيمت «تاجهللا كئلوأ لك نع ينفلا اهجازمو اهقوذ زيمتي
 «ىبدألا سحلا اهنازيمو «قوذلا اهماوق «ةينف ةسارد ىف هنغ ءاضغإلا

 . '"”«اهددصب نحن يتلا ةغالبلا هذه ةساردك

 نأو «قفألا ةقيضلا ةميدقلا ةساردلا راثآ نم انتسارد ررحن نأ ىلإ اعد- ٠

 اذهل ةينفلاو ةيملعلا ةفاقثلا يف قثن نأو «ينيدلا عباطلا انتسارد مزلن ال
 مويلا اهل ةينف تاسارد نم اهيلع يدجي امب ةيبدألا انتفاقث دوزن نأو «رصعلا

 . '"”اهمدقت

 نم ملع مهأل مده لوعم اهتايط يف لمحت ريوطتلل يلوخلا ةوعد نأ كشالو

 نع ةغالبلا لصف ىلإ ةحارص وعدي وه لب زاجعإلا ملع وهو «نيملسملا مولع
 هب لاط ول ىرت «ةغالبلا ريصمت ىلإ ةيرصنع ةيلهاج ةوعد وعديو «زاجعإلا ملع
 ملاعلا مذرشتي امنيب «ملاعلا دحوتي فيكو «ةيبوروألا ةدحولا ىأرو !نمزلا
 يلوخلا ناك له ىرت  يفاقثلا همذرشتل عبت الإ يسايسلا همذرشت سيلو  يبرعلا

 !؟قيرفتلاو قيزمتلا ىلإ هتوعد يف رمتسي مأ !؟ةمألا ةدحو ىلإ وعديس

 ملع جزم ةرورض (ينايبلا ريبعتلا) : هباتك يف ديسلا عيفش روتكدلا ىريؤ -'"

 نايبلا ملع ةسارد نأ ًاضيأ ىريو ءديدج وحن ًامهنم أشنيل ءوحنلا ملعب يناعملا
 زاجملا ثحب جزم كلذلو «يبدألا قوذلا ةساح دمجت ةميدقلا جهانملا قفو

 نع ثدحتف «دقنلاب ةغاللبلا ةسارد جرمو «ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلاب

 ٠ ةغالبلا مولع دحأ نأب ءادتبا ملسأ نإ» :لوقي «نايبلا ملعب اهتقالعو ةروصلا

 ةيوحنلا ةساردلاب جزتمي نأ يغبني «يناعملا ملعب فرعي ام وهو ؛«ةيديلقتلا
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 ام وهو «ةيغالبلا اهرارسأ يف لثمتملا ءاهرهوج ةسارد ىلإ «ةلمجلا تادرفم
 يف بولسألا ملع هساسأ ىلع موقي امو ءمظنلا مساب ًاميدق رهاقلا دبع هانع
 مولع نم يناثلا ملعلا وهو «نايبلا ملعب لصتي اميف امأ .ةثيدحلا تاساردلا
 «نورخأتملا نويغالبلا هيلإ راشأ يذلا ديعقتلا بولسأب هتسارد نإف «ةغالبلا
 نكميو «يبدألا قوذتلا ةساح دمجي نأ هنأش نم «نيثدحملا نيثحابلا نم ريثكو
 رصعلا يف ًاميظع ءارث ىرثأو «هؤاطع داز يذلا يبدألا دقنلا نيب لاصفنالا

 لجأ نم «ًاليوط ًادمأ اهفقوم يف تدمج يتلا ةيغالبلا ةساردلا نيبو «ثيدحلا
 يف يغالبلا ثحبلا ىلإ دوعأ نأو «عطقنا ام لصأ نأ باتكلا اذه يف ترثآ اذه
 تاباتك ىلع تجرع نإف «نايبلا ملع تاعوضوم جناعأل «ىلوألا هعبانم
 يضغأو هبابلو عوضوملا رهوج لثمي هارأ ام اهنم يفصتسأ يننإف نيرخأتملا

 يننأ كلذ ةجيتن نم ناكو ءًاديدج فيضي وأ ًايبدأ ًاسح يمني ال هبسحأ امع
 ءاهلوأ اهرخآ ىسني ني يتلا «ةعونتملا مهتاعيرفتو ةريثكلا مهتاميسقت نم تففخت

 سنن دوا اهي ةناهحلا يفد كيعت عارخب اهباعيتسا لواحي يذلا ئراقلا رعشيو
 . هتركاذ بعتأو

 ةيغالبلا ميهافملا ريرحت درجم دنع تفقو يننأ ينعي ال كلذ نأ ىلع
 ةشقانملا هنع ضخعمنتت امب اهتشقانمو «ميهافملا هذه صيحمت ناك دقف .ةميدقلا

 . هتعبتا يذلا جهنملا يف ًايساسأ ًاطخ «ضفر وأ لوبق نم

 نم هتسارد ىف تدفأ دقف «ىلوألا ةجردلاب ةيوغل ةيضق زاجملا ناك املو
 . ىرخألا نطاوملا ضعب يف اهنم تدفأ امك «ةئيدحلا ةيوغللا تاساردلا

 تلعج «ىبدألا دقنلاو يغالبلا ثحبلا نيب طابترالا ةرورضب ىنم ًاناميإو
 ىو ««نايبلا اينلاسأب اهتنالعو ةروصلا ةساردل باتكلا اذه نم تلاغلا ثحبتلا
 1 . ")دعب اميف ئراقلا ىريس ام وحن ىلع «ةقيثو دج ةقالع

 ديدجتل ىلوأ ةوطخك ثارتلا ةلبرغ ىلإ ةفرع زيزعلا دبع روتكدلا وعديو - ؛

 «ةيناثلا ةعبطلا «ىبرعلا ركفلا راد .(5-5) ص .ةيدقن ةيغالب ةيؤر .ىنايبلا ريبعتلا 2000
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 ىلإ ةدوعلا نم انل دب ال ءانتغالب ديدجت اندرأ اذإ اننأ قحلاو» :لوقي «ةغالبلا
 اهب ترم يتلا لحارملا نم ديفتسنو ءراضلا هنم حرطنو عفانلا هنم ذخأن ءانثارت
 ميقن نأ عيطتسن اذهب انمق اذإ . . .ينآرقلا زاجعإلا ةيضق عم ةيبرعلا ةغالبلا
 مظنلا رارسأ نم ريثكلا كردنو «نيتم يوق ساسأ ىلع ةيبرعلا انتغالب مئاعد
 . "”«ماع هجوب مالكلا مظنو «ينآرقلا

 صوصنلا نوكت نأو «ميدقلا ثارتلا نم ذخألا ةقيرط ًاددحم فيضيو
 ني الو < ةفلتخم روضصع نم. نغاللا نيحلا ةيمثث اهلالخ نم.دازيإ قتلا ةيبذألا
 ةغالبلا نم ذخأن ءراضلا حرطنو عفانلا هنم ذخأت «يغالبلا انثارت ىلإ دوعن نأ
 قوذت ةقيرط ةرهدزملا ةغالبلا نم ذخأنو «ميظنتلاو رصحلا ةقد ةيكاكسلا
 رصتقنو بسحف انعماسم ىلع هرركنل ال ءاهليلحتو ةعئارلا ةيبدألا صوصنلا
 ةسارد ىلإ ةجاحلا دشأ ىف نحنف «هيلع ينبن يذلا ساسألا هلعجنل لب «هيلع
 سراد يف قلخن ىتح «ةعفانو ةرثؤمو ةقوذتم ةسارد ماع هجوب يبرعلا نايبلا
 هذه نوكت نأ بجيو ...هصوصنو يبرعلا بدألل قوذتلا ةساح ةغالبلا

 هروصع يف يبرعلا رعشلا نويع نمو ءآمات ًاضرغ لثمت لقألا ىلع صوصنلا
 . "”(رصاعملا يبدألا جاتنلاب ةطبترمو «ةفلتخملا

 اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا) :هباتك يف نيمأ خيش يركب روتكدلا رذحيو - ©
 وزعيو «بولسألا ملع اهلحم لحيل «ةغالبلا ملع ءاغلإ ىلإ ةوعدلا نم (ديدجلا
 ذبحي وهف لباقملا يفو ءاهنيدو ةمألا هذه ثارت ىلع نيفد دقح ىلإ ةوعدلا هذه

 يديأ نيب هعضو ةرورضو «ةفسلفلا ثحابم نم هب قحل امم ةغالبلا ملع ةيقنت
 ءاملعلا ةرظن فلتختو» :لوقي «هروطتو رصعلا اذه بسانت ةروصب نيسرادلا
 ةيركفلا مهلويمو مهتاهاجتاو مهتافاقث فالتخاب ةيبرعلا ةغالبلا ىلإ نيرصاعملا
 ملع لالحإو ءًأمات ءاغلإ ةيبرعلا ةغالبلا رود ءاغلإ ىلإ ىعسي قيرف .ةيعامتجالاو
 دنع مهتغالب يف اوفقو ءامدقلا نأ معزي هنأل ءاهلحم بولسألا ملع وأ دقنلا
 ىوس وأ ةراعتسا وأ هيبشت نم هيف ام اورهظأف ءروتبملا أزتجملا دهاشلا دودح

 .(807) ص «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق (0)
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 نأ نوديري - قيرفلا اذه ينعأو - مهو ءدودحلا كلت اوزواجتي ملو .كلذ
 تاذ «ةلماكلا ةينفلا ةروصلا قافآ ىلإ اوقلطنيل ءدويقلا اورسكيو دودحلا اوطختي
 اهلاجربو اهسفنب ةزجاع ةيبرعلا ةغالبلاو ءءادنألاو لالظلاو داعبألاو رطألا
 يف مسلا سدي قيرفلا اذه .عيفرلا فدهلا اذه غولب نع نيرباغلاو نيرصاعملا

 نطبيو «ةينفلا ةروصلا ىلع ةريغلاب رهاظتي ءءايشأ نطبيو ًائيش رهظي ءمسدلا
 رودي وأ «هللا باتك مدخي ملع لكلو ؛هللا باتكل ةوادع اهلوأ ءءادوس ةيبوعش

 نايب ىلإ لوألا ماقملا يف ىعست .هسارحو نآرقلا مدخ نم ةغالبلاو .هكلف يف
 تمتها نئلو .سانلا اهعدبأ يتلا ةيبدألا صوصنلا ىلإ هجتت مث نمو «هزاجعإ
 مل اهنإ . .هيف عيدبلا وأ نايبلا هوجو ترهظأف ءدرفلا دهاشلاب ةيبرعلا ةغالبلا
 ءايفألاو لالظلاو ءىسفنلا رثألاو «ىنايبلا ريبعتلاو «ةعماجلا ةيلكلا ةرظنلا لمهت

 :ءانعلا نمن نناثلا نورفلا انآ كو امهر الك ركع رماقلا ليغ يعكر تالا و:
 دا هع اوما ل0 هاج يدش «ريدقتو ةبحم ةرظن ملعلا اذه ىلإ رظنيف
 ءزج اهنآل «نيملعتملاو نيسرادلا يديأ نيب اهعضوب بلاطيو «تاداهتجاو ءارآ

 ءاذه عمو ءاهريكفت ومسو اهعادبإ ىلع فرشم ناونعو «ةمألا هذه ةراضح نم

 باشوأ نم ةغالبلاب قلع ام عالتقا ىلع حليو «ثيدحتلاو ريوطتلاب بلاطي هنإف
 .ىرخألا مولعلا تايطعمب اهطبرو «دومجلاو رجحتلا راثآو «ةفسلفلاو قطنملا
 يبرع عصان قرشم نايبب اهغوص ةداعإ مث «ةيحلا ممألا ةغالبب اهتنراقمو
 ل

 يف ةبلطلا لاوحأ ةاعارمو .بولطم يغالبلا ثحبلا ريوطت نأ ةصالخلاو
 ١ : ينآلا حرتقن هيلعو «ةبجاو ةيملعلا اندهاعمو انتاعماج

 يف انيفكيف «ةميقعلا تاحلطصملاو «ةريثكلا تاميسقتلا نم فيفختلا - ١
 قلطن نأ وهو «لئاوألا نورسفملاو نويوغللا هيلع ناك ام ًالثم ةراعتسالا ثحب
 تاميسقت يهو «ةريثكلا تاميسقتلا يف لوخدلا نود ةراعتسالا حلطصم

 «ًانايحأ ينفلا هسح دسفتو «بلاطلا نهذ قهرت يه لب «ينغت الو نمستال

 ةعبطلا «توريب «نييالملل ملعلا راد .(7 )5/١  ءديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا )١(
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 ةةيعبتو ةيلصا لإ ةراعتسالا عيشمتكلدكو .ةراعتسالا ءارجإ ةلأسم اميس الو

 ةقلعتملا ثحابم نم وه ًاقتشم وأ ًادماج ناك اذإ اهيف لمعتسملا ظفللا بسحب

 . عادبإلاو ةغالبلاو ةبهوملاو بدألاب ةتبلأ هل ةقالع الو «فرصلاو ةغللاب

 . هتسارد ىلع ةبلطلا عيجشت لجأ نم «ةنسلاو باتكلاب ةغالبلا ملع طبر -

 «نمؤملا ةلاض ةمكحلاف «نييبوروألا ىدل ىغالبلا ثحبلا نم ةدافتسالا -

 . ىكيرمألا دقنلاو بدألاب ىعفارلا داشأ دقو

 ةميدقلا ةلثمألا نم ًالدب «ةرصاعم ةلثمأ مادختساب عقاولاب ةغالبلا طبر - ؟
 . ةكلهتسملا

 ملع ىلع ةمحقملا ةيفسلفلاو ةيوغللا ثحابملاو ةغالبلا نيب لصفلا  ه
 . ةغالبلا

 نويشالبلا يرخا ةانمقم غور اقع اربي م ردك يق رظنلا ةداعإ نم ه0 5
 «مذلاو حدملا غيص نمضتي يذلاو «ةغالبلا ثحابم نم يبلطلا ريغ ءاشنإلا

 نآرقلا يف تدرو غيصلا هذه نأ ًاملع «مهتسارد نم مسقلاو يجرتلاو .دوقعلاو

 مَن واد انْبَعَوَو» : ىلاعت هلوق حدملا غيص نمف « ةغالبلا روي طرق يذلا

 ديا ارتب :ىلاعت هلوق مذلا غيص نمو ١[. : ص] 4 بو م َهَّنِإ ُدْبَعْلَ

 تعب :درتعلا خص ضو [994 :دوه] © ُدَوُفَرمْل نزولا ىيرتما نركك

 اوناَكحَو َةُدوُدُعَم م مهرَد سيح نمشي هَوَرَسَو ## :ىلاعت لاق .تبهوو تيرتشاو

 لجو عي ني مهاَنبََوَوال : ىلاعت لاقو . ٠١[ :فسوي] * تبدأ َنِمِ ديف
 كنق ٌعبَكََمم » : ىلاعت هلوق يجرتلا نمو « 100 : ميرم] الع ٍقَدِص َناَسِل

 ام مُثمِلَع دَعَل مّنأت اوُلاَق © :ىلاعت هلوق مسقلا نمو . [5 : فهكلا] # مهنا لع
 ةيربخلا مك لامعتسا نمو « [37* : سوبا 4 فرس اك انو كلا قديس اكلك
 ةريثك دهاوشلاو +. :[80 ةناستلا]14 نوثقَو قدح نياك رك > + نلاعت هلوق

 «ةغالبلا سرد يف يبلطلا ريغو يبلطلا هيمسقب ءاشنإلا ثحبم سردي نأ دب الف

 «ربخلا تادكؤم يف مسقلا اوسردف ءاورعشي نأ نود نويغالبلا هل ضرع دقل لب
 نم دب الف هيلعو . .ءادنلا نيبو هنيب اوقرفو «ءادنلا ثحب يف يجرتلا اوسردو
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 لمجلا معي نأ يغبني دانسإلا ثحبم نأ امك ,ءتاملسملا ضعب يف رظنلا ةداعإ
 عيمج نأل «نييغالبلا ضعب لعف امك طقف ىلوألا سيلو «ةيئاشنإلاو ةيربخلا

 .دانسإلا ثحبم اهيلع قبطني لمجلا

 ال ال ال

0 
 لج ةكبأ

0 



 :سماخلا ثحيملا

 راجعإلا ىف ةددعتم تاهاجتاو دوهج

 : ماسقأ ةعبرأ نم ثحبملا اذه نوكتيو

 نوركفم ءاملع :لوألا مسقلا

 مولع يف نافرعلا لهانم) :هباتك يف 2'”يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم :ًالوأ

 . (نآرقلا

 عوضومل روكذملا هباتك نم رشع عاطل ثحبملا يناقرزلا صصخ-١ه

 يه زاجعإلا هوجو نم ًاهجو رشع ةعبرأ ركذف «هب قلعتي امو .نآرقلا زاجعإ
 :نلاوعلا ىلع

 .هبولسأو هتغل-١

 ١ هفيلأت ةقيرط .

 هنن اهم ولع

 رشا كتاجاجت راكودأ

 . ةينوكلا مولعلا نم ميركلا نآرقلا فقوم 4
 . حالصإلا يف هتسايس

 /١- هيف بيغلا ءابنأ .

 لمعو «نيدلا لوصأ ةيلكب جرخت «رصمب رهزألا ءاملع نم «يناقرزلا ميظعلا ديع دمحم )١(

 :رظنا .(م1958/ه1519) «ةرهاقلاب يفوتو «ثيدحلاو نآرقلا مولعل ًاسردم اهب

 5١١(. /ك) مالعألا

 كل

 لعسَسي



 . باتعلا تايآ

 .راظتنا لوط دعب لزن ام-4

 ٠ هيلع يحولا لوزن دنع يبنلا رهظم .

 ١ ةلهابملا ةيآا .

 الر يا
 . هيلإ نآرقلا ةبسن نم لوسرلا درجت يتلا تايآلا

 . '"”هحاجنو نآرقلا ريثأت 5

 نم ًاعبس شقان مث ءاهعفدو ةفرصلاب لوقلا ةهبش شقان كلذ دعب - » ١
 ىرت ال «هتيتأ ةيحان يأ نم نآرقلا نأ ةصالخلاو» : ةياهنلا يف لوقيل «تاهبشلا

 هيف دجت نأ نكمي الو «هللا مالك هنأ ىلع ةعطاس ةلدأو «ةجلبتم ًاراونأ الإ هيف

 بجعلا يضقأل ينإو «لهج نم ةخطل الو ءروز نم ةمصو الو ,بذك نم ةتكن
 ماهتا مهسفنأ مهل تعوطو «راونألا هذه نع مهنيعأ اوضمغأ نيذلا ءالؤه نم

 عم «هبر فيلأت نم ال وه هفيلأت نم نآرقلا نأ اومعزو «بذكلاب  ْهِلَو دمحم
 نأ نم هل صانم ال للضملاو «مايألا هتئيبخ نع فشكت نأ دب ال بذاكلا نأ

 . "”هرتس كتهتيو هرمأ حضتفي

 ئه 0 راك ىف راز 9 ذ ةديدج تارظن ميظعلا أبنلا) : هباتك ىف "زارد هللا دبع دمحم .د :ًايناث

 . (نآرقلا

 : نيثحب نم باتكلا نوكتي- © ١

 .ركفلا راد 40774 - 7731/7) .نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم :رظنا )١(

 .(83785 /7) ص «قباسلا عجرملا (؟)

 هتافو ءءاملعلا رابك ةئيه نم ناك .«يرهزأ يرصم بدأتم هيقف ءزارد هللا دبع نب دمحم ()

 راد] (1) ص ؛ميظعلا ًابنلا يف ءاجو .©75) «مالعألا :رظنا .(م1908/ه11/0)

 رفاس هنأو .(م1844) هدلوم نأ :[م191// /ه791١ «ةعبارلا ةعبطلا «تيوكلا «ملقلا

 :نعو (نآرقلاب فيرعتلا) نع نيتلاسر بتكف .2م1975 ماع ةيرهزأ ةثعب يف اسنرف ىلإ

 «ةزاتمملا فرشلا ةبترمب «نوبرسلا نم ةلودلا ةاروتكد امهب لان (نآرقلا يف قالخألا)

 .م41 ماع
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 ىتملكل ىقاقتشالاو يوغللا ىنعملا ركذف «نآرقلا ديدحت يف :لوألا ثحبلا

 دولخلاب نآرقلا صاصتخا رسو ًاعيمج نيمسالاب ةيطصتلا رسماو '«فانكو.نآرق
 ءًايقطنم نآرقلا ديدحت نكمي لهو «ةقباسلا بتكلا نود فيرحتلا مدعو

 . ةيسدقلا ثيداحألاو «ةيوبنلا ثيداحألا نيبو «نآرقلا نيب ةقرفتلاو

 :اهنم .ةدع ًارومأ هتيادب ىف شقانو «نآرقلا ردصم نايب يف :ىناثلا ثحبلا
 لا وصلا دقي نسي ند ناك هنن ارقلا وموسللا عمتادع ىرفنلا هدمت
 ةريسو «ًالايتحا نوكت نأ نكمي ال هللا ىلإ نآرقلا ةبسنو ءاهءارو ناهرب اهزوعي
 ءازإب لوسرلا ةريس نم فرطو «عادخلاو لتخلا ةصيقن هيلع ىبأت  ٍلَي  لوسرلا
 نم لوسرلا فقومو «هل ديدشلا هباتعو لوسرلا عبطل نآرقلا ةفلاخمو «نآرقلا
 . ثحابملا نم كلذ ريغ ىلإ ءرسفملا فقوم ينآرقلا صنلا

 ال نآرقلا نأ ركذي اهيفو ءثحبلا نم ىلوألا ةلحرملا ىلإ لقتني مث - '"»

 كردي امم تسيل ةينآرقلا ىناعملا ةعيبطو ءدمحم نم ًايتاذ ءاحيإ نوكي نأ نكمي

 فما ردنا يفلنلاباخلا اهبل ليس ال "يقال فان اوشن اوفلا :قددصو كاكذلاب
 0000 «ةينارقلا تاءوبنلاو ؛اهبلإ لقعلل ليسأل ةييقلا ةينيدلا قئاقحلاو

 نايب : اهنم ًارومأ سردي اهيفو «ثحبلا نم ةيناثلا ةلحرملا ىلإ لقتتي مث” ©

 ةيرشبلا طاسوألا يف ثحبلاو «ملعم نع نآرقلا ذخأ نوكي نأ دب ال ًادمحم نأ
 فقومو ؛ملعلا لهأ نم وأ نييمألا نم هملعم نوكي نأ يفنيو «ملعملا كلذ نع
 ركذيو ءاومتك امل فشاكلا ءاوفرح امل ححصملا فقوم ءاملعلا نم دمحم
 .ًاثيدحو ًاميدق لدجلا يف مهبارطضاو نيدناعملا ةريح

 فورظ يف ثحبلا يهو «ثحبلا نم ةثلاثلا ةلحرملا ىلإ لقتني مث  ؛ ©

 ليلحتو يحولا ةرهاظو «.نآرقلا ردصم نع ةصاخلا هتاسبالمو يحولا

 نآرقلا رهوج يف ثحبلا يهو ثحبلا نم ةعبارلا ةلحرملا ىلإ لقتني مث-* »

 شقاني اهيفو «باتكلا لحارم مهأ ةلحرملا هذهو ءهردصم ةقيقح نع هسفن

5 

 لمه كبأ 0
0 



 زاجعإلاو يملعلا زاجعإلاو يوغللا زاجعإلا يهو :زاجعإلل ثالثلا يحاونلا

 . يعيرشتلا

 هذه لوح هبشلا ةيادبلا يف يصقتسيو «ةيوغل ةزجعم نآرقلا نع ثيدحلا أدبي
 ًادبيف «زاجعإلا رارسأ رع لل لقتني مث «ةدحاو ةدحاو اهوحميل ةيضقلا

 لامجلا ظحاليف .نآرقلا ظفلل ةيحطسلا ةرشقلا ىف نيترظن نع ثيدحلاب
 يف يقيسنتلا لامجلاو «هتانغو هتادمو هتانكسو هاكر عيزوت يف يعيقوتلا

 بل يف تارظنل لقتني مث . ةفلتخم ةفلتؤم تاعومجم يف اهفيلأتو هفورح فصر
 يتلا ةرقفلا يف ءاوس «مالكلا رئاس نع اهب زاتما يتلا هصئاصخو .ينآرقلا نايبلا
 ةروس نيب ام يف وأ «ىتش ًانوؤش لوانتت يتلا ةروسلا يف وأ ٌادحاو ًانأش لوانتت
 ْ . ةلمج نآرقلا يف وأ «ةروسو

 ىقتلم وه نآرقلا بولسأ نأ ركذي ءهنم ةرقف ةرقف يف نآرقلا ةسارد يفف
 ءاقرلاو دظقللا ىف دمقلا "ف اهفارطأ قبب اني دعاق للم :ةفاملا ةليصنلا تاياقت
 «نادجولا عاتمإو لقعلا عانقإو ءةصاخلا باطخو ةماعلا باطخو «ىنعملا قحب
 هلك زاجيإ نآرقلا نأ ركذي مث «ةميرك ةيآ ىلع ًاقيبطت لمعيو «لامجإلاو نايبلاو
 . عوضوملا يف لصفيو

 نايبلا ةعنص نأ ركذ «ةرثكلا يف ةدحولا :هنم ةروس ةروس نآرقلا ةسارد يفو

 ءدحاولا ىنعملا ءازجأ نيب لقنتلا يف اهنم قشأ ىنعم ىلإ ىنعم نم لاقتنالا يف
 ةعونتملا ءةنمزألا ةدعابتملا يناعفلا ةفلتخملا ثيداحألا عمج نأ و
 ةنظمو «باضتقالاو ككفتلا ةنظم وه «لسرتسم دحاو ثيدح ىف تاسالملا

 .كيوافتلاو هقراقملا

 ءازجأ نم ءزج لك عضو ديدحت ىلإ ءادتهالا يف ىربكلا ةيناسنإلا ةلضعملاو
 بقع ثدحتيل .ءازجألا كلت ةعيبط ةفرعم لبق لب .هئازجأ مامت لبق بكرملا
 ضيغت نأ نود .موجنلا ةقرفتم ةروس لك يف اهلك بابسألا هذه عامتجا نع اذه

 . تازجعملا ةزجعم قيقحتلاب وهو ءاهنزو ةماقتسا الو ءاهتدحو ماكحإ نم

 نم جذومن ضرعب ماقو «ينآرقلا قسنلا ةسارد يف ةديشرلا ةسايسلا لوانتو

 ا

 ل



 ةروس يف يناعملا دقع ماظن سردف «نآرقلا نم ةروس لوطأ يف ةساردلا هذه

 يو لامع ةزقلا

 نئل يرمعل١» :تاملكلا هذهب ةرقبلا ةروس ةسارد بقع هثيدح متخيو "6#

 ىفو «تازجعم هبيترت بيلاسأ ىفو «تازجعم هريبعت ةغالب ىف نآرقلل تناك

 ام لك ىفو «تازجعم ةدلاخلا هتاعيرشت ىفو «تازجعم ةقداصلا هتاءوبن

 هنإ يرمعلف «تازجعمو تازجعم ةينوكلاو ةيسفنلا مولعلا قئاقح نم همدختسا

 . "”(تازجعملا ةزجعم وهل هجولا اذه ىلع هيآ بيترت يف

 روتكدلل يملعلا جهنملا هب زيمت ام ًانيبم يصمحلا ميعن ذاتسألا لوقي -07 ©
 ءاهضرع نسح ىلوألا :هوجولا هذه ركذي وهو ناتزيم فلؤمللو» :زارد

 زاجعإ نيب «ًايملع اهبيترتو ءاهميسقت ةدوجو ءاهتشقانمو ءاهئازجأ ليصفتو
 طبارت قفو اهنم لك ليصفت مث «يريثأت زاجعإو «يملع زاجعإو «يبولسأ

 امهم «هراكفأ نم ركف لك ىف ةينآرقلا دهاوشلا ةرثك يه : ةيناثلا ةزيملاو . يقطنم

 نع عافدلا ةرارحو ملعلا ةرازغ عم «دهاوشلا هذه يفوتسي داكيل ىتح قد

 ًاقوبسم اهلوصأ ىف هراكفأ نوكت نأ نيتيزملا نيتاهل باتكلا بيعي الو :اياولا

 ةيملعلا تايرظنلا هلعجك :انرصعل ةمئالم اهلعجي ًاليصفت اهيف لصفي هنأل ءاهيلإ

 «نآرقلا فيلأت نسح يف هليصفت مث :ينآرقلا زاجعإلا هوجو نم ًاهجو ةئيدحلا

 . "”(هلك نآرقلا يفو ءاهنيب اميف روس ةدع يفو «ةروسلا يفو ؛هنم ةيالا يف

 يلوخلا نيمأ :اثلاث

 اهضعبل انضرع دق انكو «زاجعإلاو ةغالبلا يف دوهج يلوخلا نيمأ خيشلل

 . زاجعإلا ةلأسم يف هئارآ ضعب انه ركذنسو ءًاقباس

 كردي زاجعإلا نأ» ىري (اهيف ةفسلفلا رثأو ةيبرعلا ةغالبلا) ثحب يف ١

 )١( ص «ميظعلا أبنلا :رظنا )5١5-17١7(.

 ص «قباسلا عجرملا ففز )5١١(.

 )9( ص ءرضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف )785(.
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 كاردإلا اذه نأو «ةغالبلا ةصاخبو ؛ بدألا مولعل ةسرامملا لوطو قوذلاب

 ذاتسألا نسحتسيو «سفنلا يف صاخ دادعتسا ىلإ ناجاتحي قوذلا اذهو

 قوذلا نيوكت زاجعإلا ةفرعم قيرط نوكي نأ يف اذه يكاكسلا يأر يلوخلا

 ىري الو «ةحيحصلا ةينفلا ةيبرتلا لوصأ هب يضقت ام ىلع ةغالبلا سردو «يئنفلا

 دعاوق نأب لوقيو ءًينف ًارصق زاجعإلا نايب ىلع ةغالبلا رصق نم ذئنيح ًاررض
 قوذلا اذه ةيبرت يف ديفت ال ينازاتفتلا دعسلا حرش يف اهدجن يتلا ةفاجلا ةغالبلا

 ىف ًائيش ديفت ال اهنأل «ىنيد ريصقت لب ىنف أطخ اهيلع راصتقالا نأبو «ىبدألا

 ْ © 1ةئ إلا ةرق تقحضتو ةرتيطبلا ىلخ نيرت لب ءراجألا مهف

 هجهنمو هتايح ملاعم ريسفتلا) : هثحب يف يملعلا زاجعإلا يلوخلا ركتيو - ؟

 دجوي الأ ؛ ملعلل نيدلا ةضقانم مدع ىلع ةلالدلا يف يفكي هنأ» ىريو ؛(مويلا

 . "!«ةيملعلا قئاقحلا فلاخي حيرص صن

 ملعو ةغالبلا) :هتلاقم يف كلذو يسفنلا زاجعإلاب يلوخلا لوقيو -

 ءامدقلا لاق امو «راركتلاب ىسفنلا زاجعإلا ىلع لثملا برضيا وهو .(سفنلا

 ءعانقإلا قرط ىوقأ هنأ نم «هيف ًاثيدح سفنلا ءاملع هررق ام نايب مث «هيف

 «ةدؤت يفو ةئيه ىلع ةيرشبلا سفنلا يف ةديقعلاو يأرلا ةيوقت طئاسو ريخو
 يدابلا ضرعتلاو «ناهربلا مظن يف ةداشملاو لدجلاب اهيفلاخمل ةراثتسا نود

 لثمو دهاوش نم كلذ ىلع سفنلا ءاملع قوسي ام رخآ ىلإ «لالدتسالل

 . لدجلا راثم هلعجو «ينآرقلا راركتلا ليلعت يف هوجولا عارتخا نع ينغُت ةيلمع
 ولو ؛ ًايسفن ًاريسفت نآرقلا ريسفت ةرورض ىلإ اذه نم يهتنيو .فالتخالاو

 اذه نأل .هكرد ةلواحمو زاجعإلا مهف يف يسفنلا قيرطلا ذاختا ىلإ هنن مل

 ةايحلا بناوج نم نابناج يداقتعالا عوضوملا اذهو «ينارقلا نفلا
 702 دولا

 ميعن «قيلعتو دقن عم رضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف )١(
 ” ةرفرفف) ص «يصمحلا

 .(798) ص .قباسلا عجرملا (؟)

 .(780 0 "98) ص ءقباسلا عجرملا (6)
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 : (نآرقلا زاجعإ لخادم) : هباتك ىف ركاش دمحم دومحم :ًاعبار

 قيقحتلاو بدألاو ةغللا مالعأ نم ملع ركاش دمحم دومحم ةمالعلا ١
 (ءارعشلا لوحف تاقبط) :اهنم ثارتلا بتك نم ددع قيقحت يف مهسأ «يملعلا
 ةيفاشلا ةلاسرلا) و (زاجعإلا لئالد) و (ةغالبلا رارسأ) و «يحمجلا مالس نبال

 . يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلل (زاجعإلا هوجو يف

 دقو « (نآرقلا زاجعإ لخادم) :هباتك ركاش دمحم دومحم ةمالعلا فلأ -
 ًاذإ باتكلا اذهف» :لاقف «هيبأ باتكل هتمدقم يف رهف ذاتسألا هدلو هتايوتحم للح
 يناثلاو .ًاميدق انؤاملع هعضو امك نآرقلا زاجعإ ملعل خيرات لوألا :نيهجو وذ

 سيسأتل فدهي ًاليلحت خيراتلا ليلحتو مالكلا ليلحت ىلع دمتعي .زاجعإلا نع
 هتأشن ىعدتسا يذلا «ةغالبلا ملع عراضي «نآرقلا زاجعإ ملع وهو صاخ ملع

 هد ا ل ا ا
 ملع سيسأت ىلإ انب لصي يذلا لوألا ساسألا وه نآرقلا زاجعإ ةملك ة

 نايبب هيقباسك نعي مل وهف ٌاديرف اطمن باتكلا اذه ءاج اذكهو «نآرقلا زاجعإ

 «نآرقلا زاجعإل ملع سيسأت ىلإ ةفرصنم هتيانع لج تناك لب «زاجعإلا هجو

 , 200(فلسلا ثحابم نم هلوصأ ةدمتسم

 ةثالث ىلإ مسقم باتكلاو» :رهف ذاتسألا لوقي باتكلا ميسقت نعو -
 ذاتسألا دنع هتروص تأشن امك نآرقلا زاجعإ خيرات صقي اهنم لك ؛ لخادم
 اهنكل «لوألا ريغ هجو نم زاجعإلا خيرات اذه ىلإ رظني اهنم لخدم لك ءركاش

 ىف رشن دقف ثلاثلا امأ ؛لوألا نع نيلصفنم ثلاثلاو يناثلا نالخدملا رشن دقو
 يناثلا امأو . (مالس نبا باتك يف يلهاجلا رعشلا ةيضق) :ناونعب لقتسم باتك
 مض ترثآ دقف اذل «يبن نب كلامل (ةينآرقلا ةرهاظلا) :باتكل ةمدقم ناك دقف

 )١( ص ءنآرقلا زاجعإ لخادم ) )©  5ءىلوألا ةعبطلا ؛ةدجب يندملا راد ١477ه/
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 270ىدجأ امهب ةدئافلا نوكتل ؛ دحاو باتك يف يناثلاو لوألا نيلخدملا

 دب ال ريخأ رمأ انهوا : كلذ ببسو لوألا لخدملا صقن ًائيبم فيضيو - ؟

 لوألا امأ «نيمات اءاج دق ثلاثلاو ىناثلا نيلخدملا نأ وهو ء.هيلإ ةراشإلا نم

 نيرشعلا لصفلا دنع فقو ذإ «همتي مل ركاش ذاتسألا ركذ امك ةباتك نهثدحأ وهو

 ءاضق نكل ءانءاج ًاريثك ًاريخو ًاحتف ناكل لعف ناك ولو «هلمكي مل مث «هيف ًاثداب

 . "”(لوألا لخدملا لمكي نأ لبق هافاو دق ناك لجألا

 نرقلا رخاوأ يف عضو ظفل نآرقلا زاجعإ» نأ ركاش دومحم ةمالعلا ىري 5

 ربكأ هيف كراش :ًاعئار ًاضيفتسم ًاخيرات ثدحأ ىتح دكي ملو «ةرجهلل ثلاثلا

 لظيسو «مالكلا ملعو ءنآرقلا مولعو ريسفتلاو «نايبلاو ةغللا ىف ةمألا ءاملع

 باتكلاو ءاملعلا مالقأ هيف كراشت «عطقني ال ًاخيرات ثدحي ًايقاب ظفللا اذه
 دس الإ

 5 نيحابلاو

 .ةثدحم افلا يدحتلاو ةزجعملاو زاجعإلا : ظافلأ نأ ىلإ ريشي - 5

 ذنم هدجن يذلا يدحتلا ظفلو» «هدعب امو يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف تدجو

 زاجعإلا :يظفلب ًانرتقم ءاذه انموي ىلإ عبارلا مث «ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 مهو :؛نيملكتملا ةغل يف ًادوجو ةثالثلا قبسأ رهظتسأ اميف وه .ةزجعملاو

 «لازتعالا بيطخ وهو  ظحاجلاف «مههابشأو ةلزتعملاك مالكلا ملع باحصأ

 ىتأ - انيديأ ىلإ تلصو ًابتك مهرثكأو «مهمدقأو «ةلزتعملا قرف سوؤر دحأو
 مث «(ةوبنلا ججح) : باتك اميس الو «هبتكو هلئاسر يف ةردن ىلع يدحتلا ظفلب

 .ةزجعملا ظفل الو ءزاجعإلا ظفل طق ركذي مل ًاضيأ وهو «ًادرفنم الإ هب تأي مل

 ءادوهشم ًارهاظ ًابايغ هلئاسرو هبتك نع نيظفللا نيذه بايغو «دارفنالا اذهف

 ةنرتقملا ةثالثلا ظافلألا نيب نم يدحتلا ظفل نأ ىلع ةمساح ةعطاق ةلالد لدي
 2 ةيةلايعشماو اهضوو اذيلوت نهقتشأ وه «هدعب ءاج نم مالك يف ادبأ
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 هلوق لثمب يدحتلا ءاج" : لوقي .يدحتلا ةرمث ناك زاجعإلا نأ ىلإ ريشي -1

 هللا ٍنوُد ْنِم ْمُتغطَتْسا نم م اوُعْداَو هلْثم ٍةَروُسِب اوُنَأَك لق ُهاَرتْفا َنوُلوُقَي ْمأ) : ىلاعت
 تأي ملو «ةنس نورشعو ثالث تضقنا املف «(78:سنوي) َنيِقِواَص منك نإ

 خرم ا رحت ةلكم ةروسب نابتإلا :يهكرت ناك هي اويلوطا امي يزعلا يكرشم نمادحا

 :لاقي نأ ًادج ًارهاظ ناكف ء«هلثم نم ةروسب نآرقلا ةضراعم نع برعلا ىكرشم

 يف مهعقوأ وأ ءمهزجع فشك :يأ .ًازاجعإ مهزجعأ دق يدحتلا 17 نإ

 ىلع ةلالدلل زاجعإلا ظفل نوملكتملا جرختساف .نآرقلا اذه ةضراعم نع زجعلا

 مهادحت ام لعف نع مهزجع وهو هل ةجيتن ناكو «ءيدحتلل نراقملا ىنعملا اذه
 , 30(! هب

 ةريحلا دعبو» :لوقي «ءايبنألا تازجعم مامأ سالبإلاو زجعلا نيب زيمي 6

 اهيف زجعلا «ميظعلا نآرقلا اشاح «ًاعيمج لسرلا تايآ نأ ىلإ تيهتنا «ةتتشملا

 دقو هنع مهزجع رهظف «هلثمب نايتإلا وأ «هلعفب تبلوط لعف نع ًازجع سيل
 هب اوعمس وأ هوأر يذلا نأب ًاضحم ًاميلست أدتبم ميلست وه لب «هلعف اولواح

 نع ًانيبم ًاجورخ جراخو ءهدحو ميظعلا قالخلا ةردق يف ًانيبم ًالوخد لخاد

 ًارجع هومس يذلا اذه نأ كلذ ىنعمو «هناحبس اهقلخ يتلا قئالخلا عيمج ةردق

 وه لب . . .هلعفب اوبلوط ءيش نع مهنم ًازجع ةقيقحلا ىلع سيل «قئالخلا نم
 هتثدحأ «قارطإو موجوو ءتوكسو شهدو «قئالخلا عيمج نم ضحم ساليإ
 عنتمم لعف اهنأب «سوفنلا هنقيتست عطاق ميلست مث «ةنياعملا دنع ةيآلا ةتغابم
 طرشلاف نذإو «كلذ يف اهرماخي بير الب ءمهعيمج ىلعو يبنلا اذه ىلع ًالصأ
 دساف طرش .ةقيلخلا زجع ىلع ةيالا رادم :وهو نوملكتملا هعضو يذلا

 ةيآلا رادم :لوقن نأ وه حيحصلا طرشلاو هع ةفيفع لع لاذ نيغ وسلا

 ««0غزيغ سبل ةقيلخلا سناب  ىلغ

 نامثع يبأ دعب ءاجل :لوقي ءزاجعإلا ملع ءوشن خيرات ضرعتسي - 4
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 ص ءقباسلا عجرملا (؟) )454  55(.

 سَ



 ملكتملا يطساولا ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ (505) ةنس ىفوتملا ظحاجلا

 هناونع لمحي ًاباتك أشنأ هنأ ملعن نم لوأ وهو «0707) ةنس ىفوتملا «يلزتعملا
 مث ظحاجلا نامثع يبأ مالك يف ًايناد ناك يذلا ظفللا وهو «نآرقلا زاجعإ ظفل
 اميسالو «نامثع ىبأ بتك نم ًاجارختسا هجرختساو «ًافنآ تلق امك هزواجت

 يذلا بيرقلا نم هنإف ءكلذ لعف دق ناك اذإو «نآرقلا مظنل جاجتحالا هباتك
 يبنلا ةيآ اهب ديري وهو «ةزجعملا ظفل جرختسا يذلا هسفن وه هنأ «عفدي داكي ال

 . '"«هتوبن ىلع اهب لدتسي يتلا
 دق نآرقلا زاجعإ ةلأسم» نإ ثيح «هتاذ دحب زاجعإلا سردي مل هنأ ركذ ٠

 لقعلا اهيناعي نأ نكمي ةلكشم دقعأ يدنع يهو «باتكلا اذه جراخ تيقب

 اهيلع موقي ةماعد لك ءاسرإ نم نكمتي نأ دعب ىتح - هنومسي امك  ثيدحلا

 ...ليزنتلا قدصبو .يحولا قدصبو - هك - هللا لوسر ةوبن قدصب هناميإ
 ملسمل هنع ىنغ ال رمأ ؟ناك فيكو ؟وه ام نآرقلا زاجعإ ىنعم ةفرعمو

 نم نكمتو .هانعم نم تبثت ريغب ؤرما هيف ملكتي نأ نم مظعأ هنأشو «سرادل الو

 . "”(هتقيقح ىلع ةلادلا تايالل عبتتو «هخيرات

 :اهتفرعم نع سرادلل ىنغ ال» ًارومأ ركذ-١

 . ءاوس زاجعإلا نأش يف هريثكو نآرقلا ليلق نأ : لوألا

 هصئاصخ ةنيابمو «همظنو هنايبو نآرقلا فصر يف نئاك زاجعإلا نأ : يناثلا

 ءرشبلا تاغل رئاس يف مث .برعلا ةغل يف نايبو مظن لك صئاصخ نم دوهعملل

 . نيرهاظ مهنجو مهسنإ ًاعيمج نيلقثلا نايب يف مث

 نيب لصفلا ىلع ةردقلا اوتوأ دق .نآرقلا اذهب مهادحت نيذلا نأ :ثلاثلا

 . مهمالك نم سيل وه يذلاو ءرشبلا مالك نم وه يذلا

 نايتإلا نم هب اوبلوط ام نأ نوكردي اوناك هب مهادحت نيذلا نأ : عبارلا

 )١( ص ءقباسلا عجرملا )/0907.
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 نودجي يذلا «نايبلا نم برضلا اذه وه «تايرتفم هلثم روس رشعب وأ «هلثمب
 .رشبلا نايب سنج نم جراخ هنأ مهسفنأ يف

 نأ لب .هيناعمل ًاقباطم هلثمب نايتإلا دصقي مل .ءيدحتلا اذه نأ : سماخلا
 يف جلتعي امم ءضرغ وأ ىنعم لك نم هقالتخاو هءارتفا نوعيطتسي امب اوتأي

 .رشبلا سوفن
 دحت «نيرهاظتم مهنجو مهسنإ ؛ ًاعيمج نيلقثلل يدحتلا اذه نأ :سداسلا

 .نيدلا موي ىلإ مئاق رمتسم

 نمو .عيرشتلا قئاقد نمو «بيغلا نونكم نم نآرقلا يف ام نأ :عباسلا
 ىلإ يضفملا يدحتلا اذه نع لزعمب كلذ لك ء.هقلخ يف هللا تايآ بئاجع
 هنكلو .ىلاعت هللا دنع نم هنأ ىلع ًاليلد دعي كلذ نم هيف ام ناك نإو «زاجعإلا
 ةنيابملا هذهب هنأو «مهنايبو رشبلا مالك مظنل نيابم هنايبو همظن نأ ىلع لديال

 . "'”(مهلثم رشب مالك ال ؛نيملاعلا بر مالك

 :لوقيف «نايبلا ةيمهأ ىلع ديكأتلاب هثيدح ركاش دومحم ةمالعلا متخيو - ١١
 هب حلص امب الإ ةمألا هذه رخآ حلصي ال) :لوقي ذإ سنأ نب كلام هللا محرو»
 هب الإ حلصي نل كلذك اهرخآف «نايبلاب الإ حلصي مل اهلوأ ناك اذإف .(اهلوأ

 لقعأ يناثلاو «نالثمل ءهسفن لثقي رخآو ءاهنايبو هتغل لتقي أرما نإو
 . "7(نيلجرلا

 : ينايبلا زاجعإلاو ئطاشلا تنب :ًاسماخ

 :اهباتك ؛ءىطاشلا تنبب ةبقلملاو «نمحرلا دبع ةشئاع ةروتكدلا تفلأ - ١

 «(ةينايبو ةيوغلو ةينآرق ةسارد «قرزألا نبا لئاسمو «نآرقلل ينايبلا زاجعإلا)
 : "”يتأي ام امهيف تسردو «نيأزج نم نوكم باتكلاو * وس 5 1 5 .

 #5 590 ص «قباسلا عجرملا )غ0(

 )١9١(. ص «ءقباسلا عجرملا (؟0)

 «ةينايبو ةيوغلو ةينآرق ةسارد ءقرزألا نبا لئاسمو «نآرقلل ينايبلا زاجعإلا :رظنا (6)

 .ةثلاثلا ةعبطلا ءرصمب فراعملا راد 51:65-6515(0) ص
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 : ينآلا قفو ثيدحلا هيف ءاج (ينايبلا زاجعإلا) لوألا ءزجلا يف

 هوجوو «يدحتلاو لدجلاو .ةزجعملا نع هيف تثدحت لوألا ثحبملا

 .ينايبلا زاجعإلاو فلسلا ءاملعو «ينآرقلا نايبلاو زاجعإلا

 .ةملكلا رسو ,ظافلألا تالالدو «فرحلا رسو روسلا حتاوف

 زاجعإلا رارسأ نم تحمل امم ةصالخ عمجي هنأب ءزجلا اذه نع تركذ دقو
 ىلإ اهتمدق ثوحبو «لبق نم ةروشنم تاسارد يف «ةرهابلا ىناييبلا

5 6020 
 .''”تارمتؤم

 تركذو «ةساردو ًاقيقحت قرزألا نبا لئاسم هيف تلوانتف : يناثلا ءزجلا امأو
 وحن ةساردب «ىنآرقلا صنلل يئارقتسالا سردلا جهنمل ةيقيبطت ةلواحم» هنأب

 سابع نب هللا دبع «قرزألا نب ٌعفان اهيف لأس «ةينآرق تاملك يف ةلأسم يتئم

 نم هل دهاشب ىتأي نأ :اهنم ةلأسم لك ريسفت يف هيلإ بلطو ءامهنع هللا يضر
 . "”(برعلا مالك

 ' تناكو» :اهلوق يف امك «ةدع عضاوم يف نآرقلا زاجعإ ىلإ تراشأ - ؟
 ىيعي «ًانيبم ًايبرع ًاباتك «لوسرلا رشبلا اذه ةوبن ىلع ةدهاشلا ىربكلا ةزجعملا

 ىلإ هتلاسرب مهدوقي وهو «هوعبتيو هتوبنب اوقدصي يكل «هلثمب اوتأي نأ برعلا
 . 9 (هقلاخ ريغل ةيدوبعلاب رقي ال يذلا ناسنإلا رصع

 نم نورثكألا هيلإ بهذ يذلا» وهف «يغالبلا زاجعإلا ةيمهأ ىلع تدكأ - "
 نم مهنم ءاوس «زاجعإلا ىف نيملكتملا ثحابم ىلع رطيسو ءرظنلا لهأ ءاملع

 فقوم رسفيو «نآرقلا نم ةدحاولا ةروسلاب يدحتلا هب حصي يذلا ةجولا هولعج
 نم هريغ يغالبلا هزاجعإ عم اوركذ نيذلاو «ةزجعملا نم ثعبملا رصع برعلا

 .(1؟) 0 «قباسلا عجرملا :رظنا 2000

 .هسفن (؟)
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 نع لصفنت نأ فالخلا امنإو ءاهيف ةحاشم ال ىتلا ىرخألا زاجعإلا هوجو

 . .20(هتغالبو همظن زاجعإ
 :تلاقف «لئاوألا نيفلؤملا دنع يغالبلا ثحبلاب زاجعإلا ةلص تنيب - 5

 ءاهباحصأ بهاذم فالتخا ىلع ءزاجعإلا يف ىلوألا تافنصملا نأ عقاولاوا
 نإو ءاهب فرعُي نآرقلا زاجعإ نأ اوردق امم ؛ ةيغالب ثحابمب هبشأ تءاج
 ينامرلاو «ينسلا يباطخلا لئاسرف «زاجعإلا هوجو نيملكتملا لاوقأ تبعوتسا

 نأ دعبو .ةيغالبلا ةبتكملا يف اهناكم ذخأت «يرعشألا ينالقابلاو «يلزتعملا
 «يغالبلا زاجعإلا ةمدخ ىلإ تهجُو ؛فينصتلاو فيلأتلاب ةغالبلا تلقتسا
 .(زاجعإلا لئالد) :مساب همدقيو «ةغالبلاو مظنلا يف هباتك عضي يناجرجلا
 .؟"”(ديحوتلا ملعل ًايلات ةغالبلاو ةحاصفلا ملع عضي يركسعلا لاله وبأو

 ىلع رجحي دحأ ال» :قايسلا اذه ىف تلاقو ؛ىملعلا زاجعإلا تضفر ه5

 نما سبل نم هيف كلور نأ ةكيعلا نكلرره ءاعي انك هارتلا تقيشأ دانت
 ىلع ةمحقم تاليوأتو ليواقأ ةيمالسإلا ةئيبلا يف جورتو «صاضتخالا له

 يف نوصصختملاو مالسإلاو ةيبرعلا ءاهقف اهل فرعي ال ءآحورو ًاصن نآرقلا
 ىف «نيثدحملا فراعم نم تاطقتلم ىلإ دنتست امنإو «ًاليلد الو ًادنس «نآرقلا

 ءايعرل تكلا رمق ايجول ربو :كلانلا كا ايوب اكبألا لغو: ييوتتلا
 ةالصلا هيلع  لوسرلا نأ ربخ يأ يف حص نإ اذه نم ءيش الو ءغ...و

 نع ًالضف «يملعلا زاجعإلا اذه اومهفي يكل «ةباحصلا هذيمالتل هلاق  مالسلاو
 1 سانلل هوقو نأ

 وهو «[لبق نم هيلإ انرشأ دقو] (ينايبلا ريسفتلا) باتك ًاضيأ ةروتكدللو - 5

 : نيأزج يف عقي
 «ةلزلزلا «حرشلا .ىحضلا :ةيتآلا روسلا ريسفت لوألا ءزجلا يف تلوانت

 .رثاكتلا «ةلزلزلا .تاعزانلا «تايداعلا

 أ

 أ

 )١( ص :قرزألا نبا لئاسمو .نآرقلل ينايبلا زاجعإلا )45(.

 ص (قياسلا عجرملا ةرفإ )95(.
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 ءرصعلا «ملقلا «قلعلا :ةيتآلا روسلا ريسفت يناثلا ءزجلا يف تلوانتو
 .نوعاملا «ةزمهلا .رجفلا «ليللا

 يذلا وه ءانه عبتملا جهنملاو» : ينايبلا ريسفتلا يف اهجهنم نع تلاق -

 ظفللا ءارقتساب انذخأت يتلا «ةمراصلا هطباوضب «لبق نم تمدق اميف هل تعضخ

 ةيبولسألا ةرهاظلا ضرعو .هتلالد ىلإ لوصولل .هدورو عضاوم لك يف ينآرقلا

 «ةروسلاو ةيآلا يف صاخلا اهقايس ربدتو «مكحملا باتكلا يف اهرئاظن لك ىلع
 . "70ينايبلا اهرسل ًاسامتلا ,هلك فحصملا يف ماعلا اهقايس مث

 . (نآرقلا ةزجعم) :هباتك يف يوارعشلا يلوتم دمحم :ًاسداس

 ةغالبلاب اونع نم زربأ نم يوارعشلا خيشلا نأب ةيادبلاب هونن نأ دب ال -
 يف ققح دقو ءرصعلا اذه يف يريهامجلا يمالعإلا ىوتسملا ىلع زاجعإلاو

 عومجم هرثكأو «ليلق بابلا اذه يف هبتك ام نكلو «ًاميظع ًاحاجن لاجملا اذه
 . مالعإلا لئاسو ربع هلاق امم

 امع ةينآرقلا ةزجعملا هب تدرفت امع ثدحت (نآرقلا ةزجعم) هباتك ىفو - "
 نع فلتخت نآرقلا ةزجعم» :لوقي «نيقباسلا لسرلا 50 اهاوس

 هبنتي ال زاجعإ نآرقلا يفو «زاجعإلا اياوز نم ريثك يف نيقباسلا لسرلا تازجعم
 نوكلا ق قنات هي هع روفسلا قنكروت ظستس- نأ دعي الإ :لدعلا هيلا
 راو

 نأ اندرأ اذإ) :لاقف ءزاجعإلاب هتقالعو «ىنآرقلا ظفللا ةقد نع ثدحت -'*
 ريبعتلا ةقدو ظفللا ةقد لوانتن نأ دب ال اننإف «هتغالبو نآرقلا ةزجعم نع ثدحتن

 «ةقدلا ةياغ يف نوكي نأ بجي ىلاعتو هناحبس هللا مالكو «ميركلا نآرقلا يف

 .07/؟) «ميركلا نآرقلل ينايبلا ريسفتلا )١(

 «مويلا رابخأ نع ردصت (77) ص 21١54 مقر مويلا باتك ةلسلس نمض «نآرقلا ةزجعم ()
 . ةرهاقلا

 ا/

 لعسَسي



 ةملك الو « ىنعم الب ًادئاز ًافرح دجت الف « الماك ًاريبعت ءىشلا نع ربعي ثيحب

 . '”«ميركلا نآرقلا نع لاقي ام رخآ ىلإ ؛ةفدارتم

 نع هثيدح يف ركذ دقف ءسكعلا سيلو هللا مالك هنأل زجعم نآرقلاو - ؛

 مالك مادامو «ىلاعتو هناحبس هللا مالك نآرقلا» : ىتأي ام نآرقلل ةيوغللا ةزجعملا

 هلثمك سيل ىلاعتو هناحبس هللا وه هلئاق نأل ءًازجعم نوكي نأ بجيف هللا
3 000 
 .٠ يس

 تايآلا نيب فالتخالا لب «ميركلا نآرقلا يف ضقانت دوجو ةركف ضحد - ©
 ملعلا لهأ الإ اذهل نطفي الو «ميركلا نآرقلا يف زاجعإلا مئاعد دحأ وه هاري امك
 نأ ديري نم لكو «نيقرشتسملا لاب لغش يذلا لاؤسلا» :لوقي .نوقداصلا
 لذب ولو «ميركلا نآرقلا يف ًاضقانت كانه نأب ءاعدالا وه «نيدلا اذه براحي
 هومسأ ام ةلواحم يف هولذب يذلا دهجلا سفن ميركلا نآرقلا مهفل سانلا ءالؤه
 . "”«نآرقلا ةمظع ىلإ اولصي نأ اوعاطتسال «ميركلا نآرقلا يف ضقانتلاب

 رثكأ لعج» :لوقيف يوارعشلا دوهج يصمحلا ميعن ذاتسألا صخليو - 5

 زاجعإلا ىلإ ةراشإلاب ىفتكاو «يبيغلاو يملعلا زاجعإلاب باتكلا يف همامتها
 نيقلا ضرعلا ند ممجيت#لأ قازر ةةفطاخ فاعل ضعببو وعلا يغاللبلا

 فلؤملا نكلو ءًاديدج سيل يملعلا زاجعإلا عوضومو .ةلوهسلاو ةدئافلاو
 نآرقلا ىف ةدراولا ةيملعلا قئاقحلا ىلإ ةديدجلا تاسمللاو تاتفللا ضعب فاضأ
 ا ولا نفوت يدنا رداع نأ :اهنمو «هلبق ءابدألاو ءاملعلا اهنع ثدحت يتلا
 ريغ مهتزجعم تناك نيذلا نيرخآلا ءايبنألا سكع .هجهنم هسفن تقولا يف يه
 .اصعلا هتزجعمو «ةاروثلا لاثملا ليبس ىلع ىسوم جهنمف .مهجهنم

 ىفو «هتعابطو همسرب نآرقلا ظفح يف نوكراشي نيملسملا ريغ نأ :اهنمو
 ةلرقل اكللةو 4 نا رقلا ىضرصل كنق ام ةكدحت ةيرع اقع وع يياواع فكك

 .(17/)ص «قباسلا عجرملا قلد

 . (570)ص ء.قباسلا عجرملا قفز

 .(56)ص «قباسلا عجرملا فرفإ
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 هوي

 1 حفلا طخ ل 0 # :ىلاعت

 يف جلتعي امع فشك نيح ؛ ةيرشبلا سفنلا باجح كنه نآرقلا نأ :اهنمو

 . يبنلا نمز نيقفانملاو نيرفاكلا سوفن
 هيب امم 6 سانلا الشق مهءاوهأ نوعبتي دق مولعلا يف نيثحابلا نأ : "اهتم

 ش دم تك اَمَو يشأ َنَلَساَلَو ِضْراْلاَو توتا َقلَح مُتدَيدأ 15 © ٠١ : ىلاعت هلوق
 . 5١[ :فهكلا] ارضع َنيْزِضَمْل

 * ٌراَحْرَدْلا ىفاَم دَلْسَيَو# : ىلاعت هلوق نع سمخلا تابيغملا ةيآ يف هعافد اهنمو
 : نيتيحانب [7 5 : نامقل]

 ةروكذلا اهب دصقي نأ يرورضلا نم سيل ةيآلا هذه يف ام نأ :ىلوألا
 ءملعلاو لهجلاو «ءابغلاو ءاكذلا :لثم ءاهديفت رخأ ناعم كانهو «ةثونألاو

 خلإ . . .رصقلاو لوطلاو

 نم نأب [19 :رجحلا] #اًهََنْدَدَم َصْرأْلاَو # : ىلاعت هلوق نع هعافد : ةيناثلاو
 ىلع دملا نورسفي اوناك ءضرألا ةيورك فرعُت نأ لبقو «يبنلا رصع يف اوناك

 . ةيورك ضرألا نأ ىلإ انيهتنا «نآلا دملا ىنعم انرسف اذإو «مهكاردإ ىوتسم
 فالتخالا نأ يهو «مامتهالاب ةريدج ةقيقح نيذه هيعافد نم جرختسي هارنو

 ىلإ وأ «ةيملعلا ةقيقحلا يف أطخ ىلإ عجري نأ امإ «ةيملع ةقيقحو نآرقلا نيب
 لمعتسي نآرقلا نأ :ًاضيأ كلذ نم جتنتسيو .ةينآرقلا ةقيقحلا مهف يف أطخ
 ًاريسفت نامز لكو ةئيب لك ىف رسفي ظفللا ىرن ثيحب «ًازجعم ًالامعتسا ظافلألا

 . ""«مهنامزو مهتئيب يف نيرسفملا ىوتسم مئالي
 دح ىلع ةصاخلاو ةماعلا بيح هنأ يوارعشلا خيشلل بسحي ام مهأو - ٠

 هللا محر «ريظنلا عطقنم لكشب كلذ يف حجنو «زاجعإلاو ةغالبلا يملعب ءا

 .نيملسملا هملعب عفنو يوارعشلا خيشلا

 الال ال

 )١( ص ءرضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف )١5" _ 707 .

 فداحا

 سَ



 تالمأت نآرقلا عئاور نم) :هباتك ىف ىطوبلا ناضمر ديعس دمحم .د : ًاعباس

 . (لجو زع هللا باتك ىف ةيبدأو ةيملع

 :نامسق باتكلا_-١

 .همولعو نآرقلا خيراتل ةصالخ : لوألا مسقلا يف لوانت

 :اهيف سرد «هبولسأو هجهنمل ةزجوم ةسارد : يناثلا مسقلا يف لوانتو

 ءاهل هضرع ةقيرطو نآرقلا تاعوضوم «.نآرقلا زاجعإ .نآرقلا بولسأ

 اهضارغأ نآرقلا يف ةصقلا .نآرقلا يف لاثمألا «نآرقلا يف ريوصتلا

 نم لهو «نآرقلا يف ةيناسنإلا ةعزنلا «نآرقلا يف يوبرتلا جهنملا ءاهصئاصخو

 .نآرقلا ةمجرت نكمملا

 امب صئاصخلا هذه ددح نآرقلا بولسأ صئاصخ نع هثيدح ىفو ١
,)١( 
 يتأي ':

 . فولأملا نع جراخ عيدب قسن ىلع هنايرج :ىلوألا ةصاخلا

 يناعملا عونت نم مغرلا ىلع دحاو عيفر ىوتسم ىلع هنايرج : ةيناثلا ةصاخلا

 فالتخا ىلع ةماع سانلا ةبطاخمل هتغايص ةيحالص :ةثلاثلا ةصاخلا

 .مهروصعو مهتافاقث

 .ىناعملاو ظافلألل راركتلا ةرهاظ :ةعبارلا ةصاخلا

 : ةيصاخلا هذه ىف لوقيو «هتاعوضومو هثوحب لخادت : ةسماخلا ةصاخلا

 قيسنتلا نم ىرخألا بتكلاو تافلؤملا ةماع ىف هدجت ام هيف دجت ال تنأف»

 ىه نآرقلا ىف ةصاخلا هذه نأ ةقيقحلاو ...تاعوضوملا بسح بيوبتلاو

 )1١١١-١1١١( ص .لجو زع هللا باتك يف ةيبدأو ةيملع تالمأت نآرقلا عئاور نم :رظنا )١(

 . قشمد «يبارافلا ةبتكم

 فرح

0 

0 

 مه أ



 ثحبلا قئارط نم فورعمو فولأم لك نع هلالقتساو «هدرفت رهاظم نم رهظم

 .«فيلأتلاو

 مهأ نم نآرقلا زاجعإ نع ثيدحلا» :لاق نآرقلا زاجعإ نع هئيدح ىفو -'

 اهساسأو اهرهوجو اهبل وهو ءهمولعو هبادآو نآرقلاب ةقلعتملا ثوحبلا
 . '70اهتدمعو

 : يه .2"”زاجعإلل يحاون ةعبرأ ركذيو

 . يغالبلا وأ يظفللا زاجعإلا :ًالوأ

 . تايبيغلاب زاجعإلا :ًايناث

 . عيرشتلاب زاجعإلا :ًاثلا

 سانلا رثكأ نأ هيف بير ال اممو» :هيف لوقيو «ةيبوبرلا لالج رهظم :ًاعبار
 نأ نكمي ال مالكلا اذه نأ مهسفنأ يف رقو دقو «ىلاعت هللا باتك نوؤرقي نيذلا
 . «نآرقلا يف ةيبوبرلا لالج رهظم :هانيمسأ ام وهو . . . سانلا نم رشب هب قطني

 : نيرهظم يف دسجتي هنأ ىريو «يغالبلا زاجعإلا نع ثيدحلا لصفيو - ؛

 سل عقلا نو لوا كلا يهف» ةينآرقلا ةملكلا :لوألا رهظملا
 اهتاقدارم رئاس نع زاتمت :ًايناث يهو . . .هصئاصخو هروص رئاسو هقامعأو
 . ””«دارملا ىنعملا عم متأ قباطتب ةيوغللا

 ةينآرقلا ةلمجلا ىف زاجعإلا رهظم صخلتيو» ةينآرقلا ةلمجلا : يناثلا رهظملا
 :ةيلاتلا ةثالثلا رومألا يف

 .يلخادلا عاقيإلاو يظفللا قاستالا- ١

 . ىنعم عسوأ ىلع ةرابع رصقأب اهتلالد- "

 )١5١(. ص «قباسلا عجرملا )١(

 )8”١7 -١5١(. ص «.قباسلا عجرملا قفل

 )9*١7(. ص «قباسلا عجرملا فرشإ
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 . 2”سوسحملا رهظم يف درجملا اهجارخإ

 ةغلب نيرصاعملا ىلإ زاجعإلا بيرقت يف ًادهج لذب يطوبلا نأ ةصالخلاو
 .ةديدج ةلحب ءامدقلا هلاق ام جارخإ لواحو ءةلهس

 الال ال

 )١55(. ص «قباسلا عجرملا قلد
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 نويميداكأ نوثحابو باتك : يناثلا مسقلا

 يف زاجعإلا عوضوم اولوانت نمم نيثحابلاو باتكلا نم ريبك ددع كلانه
 ,زاجيإب اهيلع انفقو يتلا تاساردلا ضعبل ضرعن فوسو «ثيدحلا رصعلا

 اهفيلأت خيرات بسحب اهضرع رذعت نأ دعب ءاهنيوانع قفو ًايمجعم ةبترم اهركذنو
 .ددصلا اذه يف تانايبلا ضعب نم اهضعب ولخل ءاهرشن وأ

 ىف زاجعإلا  نآرقلا زاجعإ) :هباتك يف بيطخلا ميركلا دبع :الوأ
 ةيبرعلا ةغالبلا صئاصخل ةفشاك ةسارد  نيقباسلا تاسارد
 .(اهريياعمو

 :باوبأ ةعبرأو ثحبلا ىلإ لخدمو ةمدقم نم باتكلا نوكت - ١
 . سانلا مالكو هللا تاملك :لوألا بابلا

 .اهناكمو اهنامز يف ةزجعملا : يناثلا بابلا

 .زاجعإلا ثحابمو ءارآ : ثلاثلا بابلا

 .تايرتفمو ىواعدو تاهبش : عبارلا بابلا

 اذه ناك اذه لجأ نم» :لاقف «هيف هجهنمو ثحبلا نم هتياغ فلؤملا نيب - ؟
 ميهافم اهيف لثمتت «هللا باتك يف تارظن تاهجو نوكي نأ ودعي ال يذلا ثحبلا
 مهنامزأ رياغتو «مهرظن تاهجو فالتخا ىلع ميركلا نارقلل :نيملشملا
 ءاهعم هانيرجأ ءانل صاخ رظنب ًاعيمج تارظنلا هذه انلبقتسا دقو «مهتافاقثو
 قيرطلا ملاعم هب نيبتست يذلا «ملعلا هب دادزي نأ نيجار ءاهباسح يف هانلمعو
 ءاهب ًاخسار ًاناميإ ملسملا نايك يف ميقي ًامهف اهمهفو ؛هتايآ ربدت ىلإو هللا ىلإ
 . '"7«ًامهنم ًايوق ًاعزاوو

 ةيبرعلا ةغالبلا صئاصخل ةفشاك ةسارد  نيقباسلا تاسارد يف زاجعإلا - نآرقلا زاجعإ )١(
 .م19108 /ه90١ «ةيناثلا ةعبطلا .توريب «ةفرعملا راد )١0 -١5(« ص ءاهربياعمو

 ةفو
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 ج2 ايأ
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 نيب ينايبلا ميركلا نارقلا زاجعإ) :هباتك يف فرش ينفح .د :اينا
 .(قيبطتلاو ةيرظنلا

 هيجوت :ةساردلا هذه نم ىفده ناكو» :ةساردلا نم هضرغ ركذي لاق - ١

 ءاهب يسأتلاو ارنا لذ ىلإ عوجرلا ىلإ ءاملعلاو نيسرادلاو نيثحابلا راظنأ

 رسيو ةلوهس يف انيديأ عضيو «ةيغالبلا انتسارد يف انيدهي يذلا رانملا اهرابتعاب

 . ""”(هللا اهسرح ةيبرعلا انتغل يف لامجو ومس نم هيلإ اوبصن ام ىلع
 : نيثحبم يف باتكلا عقي- "

 سرد دقو «ىنايبلا زاجعإلا ةركف روطتل ةيرظنلا ةساردلا :لوألا ثحبملا

 نو ظيسم روتك دلاو فاينل هةوتنملا ةيروسم هوو يأ نهم دكا... قلاع
 ْ .دومحم

 نم نوكتو «ميركلا نآرقلا زاجعإ رارسأل ةيقيبطتلا ةساردلا : يناثلا ثحبملا

 ريوصتلا ءنارقلا يناعم «نآرقلاو ةغالبلا «نآرقلا ظافلأ : تلوانت لوصف ةسمخ

 | . ةمتاخ مث «نآرقلا مظن «نآرقلا يف ينايبلا
 ةغالبلا ةسارد نيب طبرلا نم هيلإ لصوت ام ًانيبم «هباتك ةمتاخ ىف لاق “' 

 ةاهيعالا ةركف نأ نلإ دلك اذه نه عيبتا# «فاجعألا ءايلع دبع ناجعالاو
 نوملكتملا :ينايبلا هزاجعإب متها نم رثكأو ؛نوريثك ءاملع اهب متها «ةماع

 . .ةركفلا هذه حيضوت يف ىلوألا ديلا مهل تناك نيذلا «ءابدألاو نورسفملاو

 زاجعإلا ءاملع رثكأ نأ «تالباقملا كلتو «فاوطتلا اذه ءانثأ هتظحال يذلاو

 ةسارد نأب نينمؤم اوناك مهنأل ءاهتسارد اوروطو ءاهل اوخرأو «ةيبرعلا اوسرد

 . "”(ينايبلا نآرقلا زاجعإ يهو «ىمسأ ةياغل ةليسو ةغالبلا

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا «(") ص «قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ينايبلا ميركلا نآرقلا زاجعإ )١(
 .م١1910 /ه٠19١ .ةرهاقلا «عبارلا باتكلا .ةيمالسإلا

 .(57/868) ص ءقباسلا عجرملا قفز
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 يف ينايبلا زاجعإلا) :هباتك يف مساق فسوي دمحأ دمحم .د :اثلث

 .(هروسو ميركلا نارقلا تايا بيترت

 فصنملا ثحابلا نإو» :لاقف «تابسانملا ملع ةسارد ةدئاف فلؤملا نيب- ١

 طبر يف مث «ضعبب اهضعب يالا طبر يف هركف لمعأ اذإ «نآرقلا تابسانم يف

 ًاقبطم .ءكلذك ضعبب اهضعب روسلا طبر يف مث «ضعبب اهضعب ةروسلا ءازجأ
 بيترت يف مكحلا نم هوجو هل ترهظ «تابسانملا جارختسا يف ةماعلا ةدعاقلا

 ةجيتن ىلإ يهتنيف «هزاجعإ يحاون نم ةليلج ةيحان هل تزربو ءميركلا نآرقلا

 هنع هغلبو هوك هيبن ىلإ هاحوأ هللا نإ لب ءرشبلا عنص نم سيل نآرقلا نأ : يه
 .'١”(ًامدقم هنم رخأ الو ءًارخؤم هنم مدقي مل ءوه امك

 ةيلكب ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةاروتكد ةحورطأ لصألا يف باتكلاو - ١

 :نم نوكتيو ءرهزألا يف نيدلا لوصأ

 ًامجنم هلوزنو «ميركلا نآرقلا لازنإ ةيفيك :ثوحب ةثالث تلوانت .ةمدقم

 بيترتو «يندملاو يكملا نيدهعلا يف ةئيبلا ىضتقم ىلعو ةجاحلا بسح
 .لوزنلا بيترت ىلع سيل فحصملا

 ملع خيرات :لوألا بابلا لوانت ءلوصف ىلإ ةمسقم باوبأ ةعبرأ يتأت مث

 «تابسانملا عاونأ :ثلاثلاو «ميركلا نآرقلا بيترت :يناثلاو «تابسانملا

 ىدحإل ةدع تاهبش هيف شقانو «نآرقلا بيترت ىلع ةدراولا تاهبشلا : عبارلاو

 . نيقرشتسملل ىرخأو «ةيمالسإلا قرفلا

 نم عونلا اذه ةيمهأ ىدم ىلإ انلصوت هللا نوعب» :ماتخلا يف لوقيو - *

 تاعوبطملا راد :«(5) ص ءهروسو ميركلا نآرقلا تايآ بيترت يف ينايبلا زاجعإلا ١(

 .م19174//ه1599 «ىلوألا ةعبطلا ءةيلودلا
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 اذه لثمب رفظت مل .ميركلا نآرقلا زاجعإ يحاون زاربإ يف هتناكمو ءريسفتلا
 نم هيف نيدلا ءادعأ هبش نأ انيأرو «ىرخأ يحاونلا كلت هب تيظح يذلا مامتهالا
 . "”(يملع ساسأ ىلع موقت ال هقيسنت نسحو هبيترت ةيحان ةيحانلا هذه

 الال ال

 .(0؟570) ص .قباسلا عجرملا قيد
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 غيص ىف ينايبلا زاجعإلا) :هباتك يف يرضخلا نيمألا دمحم .د :اعبار
 .(نارقلا يف عمجلاو ةينئتلاو دارفإلل ةيليلحت ةسارد ظافلألا

 نونف نم نفلا اذه» :لاقف «هباتك فيلأت نم هضرغ ةيادبلا ىف نيب ١

 جورخلا ناولأ نم نوللا كلذو ءزاجيإلا بورض نم برضلا اذهو ءزاجملا

 اذهو ؟ ةيغالبلا تاساردلا لقح ىف هظح نيأ «لاوحألا رهاظ فالخ ىلع

 هنع بيجت ام كلذ ؟ ةينآرقلا تاساردلا نم هبيصن ام ءزاجعإلا رارسأ نم ضيفلا

 نآرقلا يف عمجلاو دارفإلا غيص نم رهاظلا فلاخ ام عبتت لالخ نم ةساردلا هذه

 . "2”(هيف زاجعإلا رارسأ نع فشكلاو «ميركلا

 عضوم عمجلا عضوو .عمجلا عضوم درفملا عضو : هباتك يف شقان - ؟

 . مظنلا هبتشم يف غيصلا قسانتو ءاهعقاوم عومجلا رواعتو «درفملا

 عضوم عمجلا عضو نع هثيدح يف هركذ امم هدوهج نع ًالاثم قوسنو - *
 (ىهنلا) :لقعلا تافدارم نم نآرقلا لمعتسي نأ بيجعلا نمو» :لاق ءدرفملا

 ةبوذع نم ببسلا سفنل ؛؟ (ةيهن) هدرفم نع ًافزاع «كلذك ًاعمج الإ هلمعتسي الو

 عمجلا اذه درو دقو «سحلا هب قطنيو «قوذلا هب دهشي امك «هنسحو عمجلا

 : هط] 4 تلا لول تأ َكِلَد ىف َّنِإ كَم اورو أوه » : هط ةروس يف «نيترم
 تأ َكِلَد يف َّنِإ ْكَسم يف َنوَُي نقلا نم مُهَلَم اكلم مك ل وبي مَلقْأ ل [4

 ليت ام بولقلاو تايلألا ىلع هراعنإ:ءارو اكو 001 يطا 4 نهتلا لود
 قايسل مئالملا وهو ءاهميمذو لاعفلا حيبق نع يهنلا نم هتدام لصأ يف

 نيب اميف معنملا راثآ ربدتي نأ لقعلا ىلإ ةوعد :لوألا عضوملا يفف «نيعضوملا

 يفو .هيلع معنأ نم ىلع درمتلا نع هبحاص ىهنيو ءهمعن نم سانلا يديأ

 «نآرقلا يف عمجلاو ةينثتلاو دارفإلل ةيليلحت ةسارد .ظافلألا غيص يف ينايبلا زاجعإلا )١(

 .م1991 /ه41١1١ ؛ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا «ةيمالسإلا نيسحلا ةعبطم «(58) ص

 ا

 العليي



 يف عوقولا نم ريذحتو «نيكلاهلا راثآو ممألا خيرات يف ركفتلا ىلإ ةوعد : يناثلا
 ىهنت نأ لوقعلاب بيهي ام كلذ يفو .كالهلا ىلإ ممألا هذهب ىدأ ام ةيغم
 . "0ممألا هذه ريصم ىلإ مهب عفدي اميف رارمتسالا نع اهباحصأ

 ال ال ال
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 يوغللا زاجعإلا) :هباتك يف ىفطصم نسح ديسلا دومحم :اسماخ

 .(ةينارقلا ةصقلا يف

 يف يوغللا زاجعإلا :عوضومل اوقرطتي مل نيثحابلا نأ هتمدقم يف ركذ ١

 نيثحابلا بناج نم ًايعاو ًامامتها بلطتي ىنآرقلا نوللا اذه» نأو «ةينآرقلا ةصقلا

 . "”(ةيوغللا هبيكارت يف ةنماكلا ةرهابلا رارسألاو «قئاقحلا ءالجتساب

 يف يوغللا بناجلل «ئراقلا مامأ ةيلج ةروص ميدقت ىلع موقي يذلا «يفصولا

 طابنتسا ىلإ ئراقلا لقن ىلع ًاصيرح تنكو «ةرهابلا هرارسأو «ةددعتملا هروص

 هصصق ضرع يف نآرقلا ةقيرط نع ةمجانلا ةيوغللا راثآلا راهظإو «قئاقحلا

 . "”«هئاحبأ ميدقتو

 : لوصف ةينامث ىف ءاج دقو «ريتسجأم ةحورطأ لصألا يف باتكلاو - ؟

 .برعلا دنع ةيبدألا ةصقلا بولسأ :لوألا لصفلا

 .ةسدقملا بتكلا ىف ةصقلا بولسأ :ىناثلا لصفلا

 . ةينآرقلا ةصقلا بولسأل ةيوغللا ةيريبعتلا صئاصخلا :ثلاثلا لصفلا

 . ةينآرقلا ةصقلا ةغل يف هرثأو راركتلا : عبارلا لصفلا

 ةلمجلا) ينآرقلا صصقلا يف يدانسإلا بيكرتلا روص نم : سماخلا لصفلا

 . (ةينارقلا ةصقلا ىف ةيربخلا

 . ةينآارقلا ةصقلا ىف ةيبلطلا ةلمجلا : سداسلا لصفلا

 «ةيردنكسإلا «ةعماجلا بابش ةسسؤم )١(. ص «ةينآرقلا ةصقلا يف يوغللا زاجعإلا )١(

 .م١198 «ىلوألا ةعبطلا

 .(؟9) ص «قباسلا عجرملا فز
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 . ميركلا نآرقلا صصق يف يهنلاو ماهفتسالا ًابولسأ : عباسلا لصفلا

 ةساردلا يف ةينآرقلا ةصقلل ةيوغللا رهاوظلا ضعب رثأ :نماثلا لصفلا

 ا , '0ةيغالبلا

 ةرشع عبس يف اهصخلو اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا ركذب باتكلا متحخ دقو - '"
 ضرعلا ةقيرط يف يرهوج فالتخا كانه» :ةسماخلا ةجيتنلا يف لوقي «ةجيتن

 يف اهنع ليجنإلاو ةاروتلا -سدقملا باتكلا صصق ىف نومضملاو بولسألاو

 قراوخلا ركذ يف تاديازملاو تاغلابملا رهظت ام ًاريثكف «ميركلا نآرقلا صصق

 ضرعلا يف باهسإلا هعم حضتيو «سدقملا باتكلا صصق يف بئاجعلاو

 ثدحيو .ءيشلا ضعب ًاكيكر ريصيف «هتاذ بولسألا ىلع رثؤي امم ؛ ليصفتلاو

 زاجيإلاب مست يتلا «ميركلا نآرقلا صصق فالخب «تارابعلا يف للخلا هعم
 رودت اهنأ امك «لايخلاو ةغلابملا نع ديعبلا بئاصلا ىنعملا يطعي امب ءديدشلا
 لفغت ام ًاريثكو «يناسنإلا لقعلا اهل عضخي يتلا ةقلطملا ةقيقحلا قاطن يف

 تسيل ةيصخشلاف «زاجيإلا يف ةدايز ءتايصخشلا ركذب حيرصتلا ةينآرقلا ةصقلا
 ءاوضألا طلست يتلا سدقملا باتكلا صصق يف لاحلا وه امك اهتاذل ةدوصقم

 . "”«اهب هيونتلاو اهزاربإ ضرغل «ةيصخشلا ىلع

 ميركلا نآرقلا صصق يف مظنلا» :ةرشع ةسداسلا ةجيتنلا يف لوقيو - 4

 راركتلاو فذحلاك ؛ اهيلإ ترشأ يتلا روصلا نم ريثك يف ةيوحنلا ةغالبلا هلاجم
 روصلا نم اهريغو صاصتقالاو جورخلاو «ناصقنلاو ةدايزلا هبتشي امو

 ةبسنلاب فذحلا رثكيو .ةيغالبلا ةساردلاب ةلصلا قثوت يتلا ةيوغللا رهاوظلاو
 طبترت ةلع فذحلا يفو «ميركلا نآرقلا صصق نم ريثك يف تاملكلاو فورحلل

 فذحلا ةرورض ينعي اذهو «فوذحملاب نايتإلا نع رصاقتي دق نامزلا نأب

 ىلإ يضقيو «تارابعلا يف للخلا ثدحي هركذب لاغتشالا نأل «عضاوملا ضعبب

 ” رضا تخلل ص «قباسلا عجرملا 0020
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 عضاوملا ضعب يف نسحي فذحلا نأ تنيبت دقو .بولطملا ضرغلا تيوفت
 يذلا فوذحملا ةقيقح ىلإ قوشتت نأ سفنلل كرتي ىتحو «هيلع ةلالدلا ةوقل
 . "”(نآرقلل يصصقلا قايسلا لالخ نم ًابلاغ مهفي
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 نفلا نيب نارقلا ةغالب) :هباتك ىف رماع دمحأ يحتف .د :اسداس

 .(ةنراقم ةينف ةيخيرات ةسارد «خيراتلاو

 :يتالاك تاعوضوم ةلمج اهيف لوانت ءلوصف ةسمخ هباتك مسق - ١

 «ةديبع يبأل نآرقلا زاجم سرد :ىلوألا تارظنلا :لوألا لصفلا يف

 . ءارغفلل نآرقلا ىناعمو

 نباو ظحاجلا دوهج هيف سرد هيف سرد «نوملكتملا : يناثلا لصفلا يفو

 .رهاقلا دبعو ينالقابلاو ينامرلاو يطساولاو ةبيتق

 يباطخلا دوهج هيف سرد .«نورسفملاو نوثدحملا :ثلاثلا لصفلا يفو

 .رانملا يف اضر ديشر

 نباو ءيضرلا فيرشلا دوهج هيف سردو ء«ءابدألا :عبارلا لصفلا يفو

 .زارطلا بحاص يولعلاو ءعبصإلا يبأ نباو ؛يناكلمزلا

 يودب دمحأ روتكدلا دوهج سرد «ىرخأ براجت : سماخلا لصفلا يفو

 يف ينفلا ريوصتلا) :ةثالثلا بطق ديس بتكب ةداشإلاب هباتك متخ - "؟

 هباجعإ ىدبأو «(نآرقلا لالظ ىف) و «(نآرقلا ىف ةمايقلا دهاشم) و .«(نآرقلا

 نأ ىلإ وعدن ىتلا ةدئارلا ةقيرطلا كلت» :لاق ثيح « ىنفلا ريوصتلا ةقيرطب

 اهمهليو «سفنلا ىوق يذغي ءديعب يسفن رثأ نم اهل امل ؛نآرقلا وسراد اهلثمتي
 «بير كلذ ىف ام «ةدئار ةديدج ةقيرط اهنإ ءديحوتلا ةديقعل ديشرلا اهراسم

 دمحأ يحتف .د «ةنراقم ةينف ةيخيرات ةسارد «خيراتلاو نفلا نيب نآرقلا ةغالب :رظنا )١(

 ,(95"7- 59068) ص ءرماع
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 «تاوطخ دعب ىلع اهنم يرشخمزلا هذيملتو يناجرجلا رهاقلا دبع ىرن انك نإو

 . "”(هللا وه قيفوتلا يلوو

 بولسألا ىف ةيناثلا ىناعملا) :ناونعب باتك رماع ىحتف روتكدللو - ”

 مث ءرهاقلا دبع لبق ءاملعلا دنع ةيناثلا يناعملاب دارملا ددح دقو «(ينآرقلا

 ريغ نم «تاساردلا هذه فيعاضت ىف ةرشتنم ةيناثلا ىناعملا ةركف تيقبو» :لاق

 ًاريسفت مظنلا ةيرظن رسفف يناجرجلا رهاقلا دبع ءاج ىتح «ةينفلا اهتامسل ديدحت

 هنيماضم بسح مالكلا بيترت يف سمتلت يتلا يناعملا كلت ىلإ هيف اهدر

 يف ةفلتخم صئاصخ ىلإو «دانسإلا ىلإ عجرت ناعم يهو « «سفنلا يف هتالالدو

 تالوعفم نم لعفلا تاقلعتم يفو «ربخلا برضأ يفو «دنئسملاو «هيلإ دنسملا

 زاجيإلا يفو «رصقلا يفو «لصولاو لمجلا نيب لصفلا يفو «لاوحأو

 وهف .يناعملا ملع هوفلخ نم اهنم فلأ يتلا باوبألا اهسفن يهو «بانطإلاو

 ةيناثلا يناعملا ىلإ دصق نم لوأو «ةردقو عاستا يف مظنلا ةيرظن رسف نم لوأ
 . "”(مظنلا ةركف ذ ءارو نم ًادصق

 فيضت ىه ذإ «ةيرورض ةيناثلا يناعملل انتسارد تناك مث نمو) : فيضيو

 نم ناولأ نع فشكتو ء«هيلإ ةجاح ىف وه ةينآرقلا تاساردلا لقح ىلإ ًاديدج

 قمع يف ديدج لمعل ةماه ةزيكر عضتو «هللا باتك يف رظنلا لوح بحرألا

 . "””(لئالد نم نآرقلا بيكرت هب يحوي امل لمأتلا

 . ةمتاخو «لوصف ةثالثو «ديهمتو «ةمدقم نم باتكلا نوكتو- 5

 .نآرقلا مظن يف ةيناثلا يناعملا ةركف خيراتل ةرباع تاراشإ :ةمدقملا يف

 .زاجملا عوقو يف فالخلا ةلأسم ثحبل ضرع :ديهمتلا يفو

 .(92) ص «قباسلا عجرملا قد

 .م191// «ةيردنكسإلا «فراعملا ةأشنم :(7) ص «ينآرقلا بولسألا يف ةيناثلا يناعملا (؟)

 .(9) ص «قباسلا عجرملا فرض

 فرفور

 سَ



 :تركذ امك ةثالث لوصف كلذ دعب يتأي

 امو «هانعم ىلع هظفل رهاظ لدي ام هيف سرد .نآرقلا يناعم :لوألا لصفلا
 ةقيقتعلا و .ةةضخنلا نئاحملاو ةرماظلا ىااعملاو»« ظفللا رمال هفالخ ىلع لدي
 فدسلاو ركذلاو « ةيئاقثألا يبلاسألاو « ةيربخلا بيلاسسألاو ةيروتلاو: ءاظانعمو
 .زاجملا عاونأو

 ةسارد ىناوثلا ىناعملا هيف سرد .نآرقلا ىف ةيناثلا يناعملا : يناثلا لصفلا
 ةايحلا ءايندلا ةايحلا «ديحوتلا :ىه تاعوضر ركع لالخ نم ةيقيبطت

 «نآرقلا صصق «جارعملاو ءارسإلا فيانقتملا يهالماعبنلاو ةثناداتعلا ةرخآلا

 .فقاومو روص «ةيسفن ةيفسلف جذامن «ةيناسنإ جذامن

 هيف سرد .نآرقلا بولسأ يف ىناوثلا يناعملا ةغالب :ثلاثلا لصفلا
 ءةدسلو ةلالد اهعمجتو ناعملا ةفلدعتملا ظاقلألا :ةاهتم قي :كاعوظإوم
 نم رثكأ زاجملا بولسألو «ةروس نورشعو ثالث اهب حتتفت ةيربخلا لمجلاو
 اذه يف ةبيتق نبال تالوجو ءهيبشتلا نم جذامنو «ةيانكلا يف بيلاسأو «ءاحيإ
 .ينآرقلا عجسلا ةيضق نم هريغو ظحاجلا فقومو «لثملاو «بابلا

 الال ال

 تو

 ل



 زاجعإ ىف نايبلا) :هباتك ىف يدلاخلا حاتفلا دبع حالص .د :اعباس

 (نارقلا

 ١ لوصف ةعبرأ ىف هباتك ءاج- :

 سرد ثحابم ةعست هيفو «نآرقلا زاجعإ ةساردل تامدقم :لوألا لصفلا

 ىنعم نم ةبيرق ةينارق تاملك .اهتالامعتساو اهتاقاقتشا ىف زاجعإ ةملك :اهيف

 . ميركلا نآرقلا يف زجعلا ةدام .زاجعإلاو ةزجعملل ىلوألا تايادبلا .ةزجعم

 تاياآ . مالسلا مهيلع نيقباسلا ءايبنألا تازجعمو - ةَِلَع - دمحم تازجعم نيب

 .زاجعإلاو زجعلاو ةزجاعملا .ينايبلا برعلا ىوتسم .نارقلا يف يدحتلا

 .هكاردإ لتئاسوو زاجعإلا نمكم

 زاجعإلا هيف سرد .ةيخيراتلا اهتريسم يف زاجعإلا ةركف عم : يناثلا لصفلا

 . بطق ديس هدنع فقوت نم رخآ ناكو «ثيدحلا رصعلا ىلإ ةوبنلا رصع نم

 «فرحلا رس هيف سردو .ىنآرقلا بولسألا ىف زاجعإلا :ثلاثلا لصفلا

 ريوصتلا ةيرظنو «,بطق ديس دنع ىنفلا ءادألا ايازمو «ريبعتلا رسو «ةملكلا رسو

 زاجعإلا هوجو هيف سردو «ينآرقلا نومضملا يف زاجعإلا :عبارلا لصفلا

 زاجعإلاو «يبيغلا زاجعإلاو «يعوضوملا زاجعإلا هيف سردف «ىرخألا
 .ىسفنلا زاجعإلاو «ىعيرشتلا زاجعإلاو «ىملعلا

 . '"”تاعوضوملا نم ةبعشتم ةعومجم ثحبم لك تحت جردنيو

 ءهاوس نود يدحتلا هب دارملا وه هنأو «ينايبلا زاجعإلا ىلع دكؤي - ؟

 هنايبب زجعم نآرقلا نأو «ىنايبلا زاجعإلاب لوقلا ىلع اوعمجأ دقل» :لوقي

 رهظأو زربأ وه هجولا اذه رابتعا ىلع اوعمجأو .هبولسأو هتغالبو هتحاصفو

 )١( ص «قباسلا عجرملا )589 - 507(.
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 نأ تابثإ يهو «ةيساسألا ةلأسملل ةداهش مدقي اذهب هنأو ءزاجعإلا هوجو رهشأو
 . هللا مالك نآرقلا

 ديحولا هجولا وه هوربتعاو «ينايبلا زاجعإلاب نوققحم ءاملع ىفتكاو
 نايتإلاب مهبلاطو «نيدحاجلا ةيركتسلا ىدحت هب نآرقلا نأو .نآرقلا زاجعإل
 .ينآرقلا نايبلا كلذ نع اوزجعف .هتحاصفو هتغالبو هنايب يف نارقلا لثم روسب
 ىرخأ هوجو نم نيرخآلا ءاملعلا نم مهريغ همدقي ام .نوققحملا ءالؤه ربتعاو
 بلاطي مل نآرقلا نأو ءدحت اهيف سيل اهنأو ءزاجعإلل ًاهوجو تسيل ءزاجعإلل
 لب ءاهوضفري ملو ءاهوركني مل مهنكل ؛ اهلثمب وأ اهب نايتإلا نيدحاجلا
 يف اهدوجو نأو «هللا مالك هنأو «ينابرلا نآرقلا ردصم ىلع لدت ةلدأ اهوربتعا
 كلت نأو ءرشب مالك هنأ داقتعالا ليحتسملا نم لعجي «هيف اهرفوتو نآرقلا
 ردصم ىلع ةلدأ فقت .زاجعإلا يسراد ءاملعلا نم نيققحملا دنع هوجولا

 ًاهوجو تسيلو ءاهحضوأو اهمظعأو ةلدألا ربكأ ءزاجعإلا بناجب نآرقلا
 دبع زاجعإلا دئار :يأرلا اذه ىلع نيذلا ءاملعلا نم .هتحت جردنت زاجعإلل
 روتكدلاو ءركاش دومحم :ةذتاسألا :نيرصاعملا نمو .«يناجرجلا رهاقلا
 مهف يف ءالؤه عم انأو .غابصلا يفطل دمحم روتكدلاو ءروزرز ناندع
 . "”(ذزاجعإلا

 سرادم هنع جتن «ًالقتسم ًاملع حبصتل زاجعإلا ةيضق روطت ىلإ ريشيو - "
 ءرركملا اهنمو ليصألا اهنم «ةددعتم ةيملع دوهج كانه تناكو .تاهاجتاو

 ًادهاشو «ةوبنلا ىلع ًاليلد زاجعإلا نوك نم زاجعإلا ةلأسم تروطت دقو» :لوقي
 «هتاذب مئاق «لقتسم ملع ىلإ نآرقلا زاجعإ لوحتيل «ينابرلا نآرقلا ردصم ىلع

 يف تاهجتالاو سرادملا تددعتو «ةيبرعلا مولع نم ملع يأ سردي امك سردُي
 «نيملكتملا :ةسردمو «ةلزتعملا ةسردم :ترهظف ء«نارقلا زاجعإ ةسارد

 «تاليلحتلا تفلتخاو تارظنلا تعونتو «ءابدألا ةسردمو «نيرسفملا ةسردمو

 بتكلا ترهظو «ًريبك ًاعسوت نآرقلا زاجعإ ةلأسم تعسوتو «ءارآلا تنيابتو

 )١( «ةئلاثلا ةعبطلا ءَناَمَع ءرامع راد .«(2 ص ءنآرقلا زاجعإ يف نايبلا "١5١ه/
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 ًاراكفأ اهباحصأ مدقو ءزاجعإلا يف تثحب يتلا  ةرصاعملاو ةميدقلا - ةريثكلا
 ريثك عقو امك «ةعفان ةريثك تافاضإ مهوقبس نم ىلع اوفاضأو «تارظنو ءارآو

 نم مالك ةداعإو ءراركتلا يف يمالسإلا خيراتلا يف زاجعإلا يف اوثحب نمم
 . '"”(زاجعإلا يف مهوقبس

 هيف دجيل «يسيردت يميلعت يميداكأ فدها :باتكلا نم هفادهأ نم نأ نيبو
 . "”(ةداملا ةسارد ءانثأ هيلإ نوجاتحي ام عمتجملا تايلكو تاعماجلا ةبلط

 زاجعإلل ًاعبات هلعجو «ميركلا نآرقلا يف يددعلا قسانتلا نع ثدحت - ؛
 قسانتلا يمسي نم عم الو .يددعلا زاجعإلاب لوقي نم عم انسل» :لوقي «ينايبلا

 هربتعي يددعلا زاجعإلا قسانتلا اذه يمسي نم نإ .يددعلا زاجعإلا يددعلا

 ةزجعملا هدادعأب ًايدحتم نآرقلا ربتعيو «نآرقلا زاجعإ هوجو نم ًالقتسم ًاهجو
 نيدحاجلا نآرقلا بلاط لهو ؟ةينآرقلا دادعألاب مئاق يدحتلا لهف ءَسانلا
 نيذلا مه نمو ؟ ةينآرقلا دادعألا عم هتاملكو هفورح دادعأ ىواستت مالك فيلأت
 نرقلا يف سانلا مأ ؟ ليزنتلا رصع يف رافكلا مهأ ؟ كلذب هللا مهادحت
 .هرهاظم نم رهظمو «ينايبلا زاجعولل عبات يددعلا قسانتلا نإ . . . ؟ نيرشعلا

 نآرقلا مادختسا مزاول نم وه لب «هتاذل ًادوصقم ًافده سيل نآرقلا يف هدوجو نإ
 . ")(ةزجعملا هتاملكو هفورحل

 نآرقلا يف يددعلا زاجعإلا) هباتك يف لفون قازرلا دبع دوهجب داشأ دقو
 اذه نف لوقي »ا ةفياخخ هاشو دمحم روتكدلا دوهج .نضقز نيت. يف +( ميركلا
 هماقرأ مظعمو ء.حيحص عوضوملا نع لفون موحرملا مالك مظعم نإ :ددصلا
 قسانتلا ةيمست ىلع هقفاون ال انك نإو «ةبيط هجئاتن مظعمو «ةقداص هتاباسحو

 .هانيب نأ قبس امل «يددعلا زاجعإلاب يددعلا

 ثحبلاو «ةئتطاخلا تاباسحلاو «لطابلا مالكلا بحاص يناثلا قيرفلا امأ

 .(5) ص ءنآرقلا زاجعإ يف نايبلا )١(

 )9-٠6١(. ص «قباسلا عجرملا مز

 ,.(ه5؟) ص «قباسلا عجرملا قرف

 رخو
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 لمه كبأ

 دولاب كانغ هاذغ



 دمحم روتكدلا مهلثميف «ثيبخلا ىنطابلا فدهلاو «ةلطابلا ماقرألاو . ىجازملا

 قنتعملا (رشع ةعست اهيلع : يددعلا زاجعإلا) : ةبوذكأ بحاص «ةفيلخ داشر

 , 0"2(ةرفاكلا ةيتاهبلا ةنايدلل

 نويمالسإلا نوثحابلا ربتعا» :لاق يملعلا زاجعإلا نع هثيدح يف - 5

 زربأ وه نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا نأ زاجعإلل مهفلا اذه راصنأ  نورصاعملا

 يملعلا مدقتلا ببسب «ىرخألا هوجولا قوفي «نامزلا اذه لهأل زاجعإلا هوجو
 :هيف صصختلاو بناجلا اذهب مامتهالاب فرع نم رهشأ نمو ...لهذملا
 مهنمو (نآرقلا ريسفت يف رهاوجلا) :هريسفت يف يرهوج يواطنط رسفملا
 .يدنفلا نيدلا لامج دمحم روتكدلاو «يوارمغلا دمحأ دمحم روتكدلا

 يلوتم دمحم خيشلاو «ينادنزلا ديجملا دبع خيشلاو «لفون قازرلا دبعو
 . '«يوارعشلا

 هفعضأف «همصخ يوقلا ىدحت اذإ) :لاقف يدحتلا رارمتسا نع ثدحت -"

 «هتوق يف هنم لقأ نيذلا نيرخآلا ىلع بحسني هفعضو هزجع نإف .هزجعأو
 نم زجعأو فعضأ مهنأل «مهل ًازجعم «نيرخالل ًابلاغ رصتنملا كلذب نوكيف
 . مهل هزيجعتو «نيرفاكلل نآرقلا يدحت يف رمألا اذكهو . . .موزهملا مهبحاص

 نورصاعملا برعلا مهو «نايبلاو ةحاصفلا يف نيمدقتملل هجوم يدحتلا نإ

 هب مهادحت امب نايتإلا نع اوفعضو «هتضراعم نع اوزجع دق مهنإو ؛هلوزنل
 سانلا نم مهريغ ناك «نوقوفتملا نومدقتملا ءايوقألا مهو اوزجع دق مهنأ امبو
 -نايبلا يف مهنم فعضأو «ةغالبلا يف مهاندأو «ةحاصفلا يف مهنم لقأ نيذلا-

 مكحن كلذلو .فعضلاو زجعلا كلذ مهيلع بحسني ثيح .زجعأو فعضأ

 انرصع ىتحو «ةفلتخملا ةيمالسإلا روصعلا يف «ةيلاتلا ةيبرعلا لايجألا ىلع
 «نيقباسلا برعلا كئلوأ نم تاجردب لقأ اهنأل «ةزجاع ةفيعض اهنأب ءرضاحلا
 . ””(مهفالسأل ًازجعم ناك امك «مهل ًازجعم نآرقلا نوكي كلذلو

 .(9ه1/ )05”8  ص «قباسلا عجرملا )١(

 )570-55١(. ص «قباسلا عجرملا (0)

 .(الا/  ا/5) ص «قباسلا عجرملا (9)
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 وه امنإو « هتاذ دحب ًافده سيل هتساردو نآرقلا زاجعإ ىف رظنلا نأ ركذ -

 سيلو «هللا مالك هنأو «نآرقلا ردصم تابثإ هنم فدهلا ذإ «ةياغ ىلإ ةليسو هلك
 نآرقلا» :لاقو !؟ ةقيقحلا هذه سكع نم أطخأ مكو . ِةِكي دمحم مالك نم
 هنأ تبث ؛هزاجعإ تبث اذإف ءزجعم هنأ تابثإ لصألا ذإ .هللا مالك هنأل زجعم

 .ثحبلا يف أطخ اذهف .هزاجعإل ًاتابثإ ينابرلا هردصم ليحن نأ امأ .هللا مالك

 . "'”«زاجعإلا ةيضق فعضي
 هباتكب لثمتت زاجعإلا ةبتكم ىلإ ةنسح ةفاضإ فاضأ يدلاخلا نأ ةصالخلاو

 . ةبيطلا هدوهجب ةيمالسإلا ةبتكملا دادمإ يف ولأي ال وهو «ميقلا

 الال ال

 وخلا

0 



 (ةدلاخلا ةزجعملا تانيب) :هباتك ىف رتع نسح .د :انما

 ١ ةيناسنإلاو ةيبرعلاو برعلا يف نآرقلا رود ةمدقملا يف لوانت- .

 هيف لوانت «(ميركلا نآرقلا يف ةزجعملا) :ناونع تحت لوألا بابلا ءاجو

 راكنإو « لَك دمحم انلوسر تازجعمو ءاهزيمتو ةزجعملا صئاصخ
 . نيلسرملا ديس تازجعم مهتدلقمو نيقرشتسملا

 ةزدخم نارفلا نأ: هيف رعد (ضطعلا ةردعملالاالد) 5 قاقلا ةيابلا
 .نآرقلا زاجعإب ملاعلا ةداهشو «ىمظعلا لوسرلا

 باتكلا باوبأ ربكأ وهو « (ميركلا نآرقلا زاجعإ نايب) :ثلاثلا بابلا

 . ةفرصلا بهذمو ميركلا نآرقلا زاجعإ ردصم نع هنم لوألا لصفلا يف ثدحت

 نع هيف ثدحتو «ميركلا نآرقلل يتاذلا زاجعإلا :نع يناثلا لصفلا يفو

 :هدنع يهو «ميركلا نآرقلا زاجعإ هجوأ

 ةينآرقلا ظافلألا ةحاصفب لثمتيو .زجعملا نآرقلا بولسأ :لوألا هجولا

 .ةرجعملا نآرقلا ةغالبو «هبيكارتو نآرقلا لمج ةحاصفو ءاهتعورو
 .نآرقلا يف بيغلا نع رابخإلا : يناثلا هجولا

 .نآرقلا يف هللا دعو ام لكب ءافولا : ثلاثلا هجولا

 .ينارقلا عيرشتلا ومس : عبارلا هجولا

 . يعامتجالاو يقلخلا نآرقلا زاجعإ : سماخلا هجولا

 . ميركلا نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا : سداسلا هجولا

 .هماكحأو نآرقلا تايرظن قاستا : عباسلا هجولا

 . ميظعلا نآرقلا يف يسفنلا زاجعإلا : نماثلا هجولا

 . نيقرشتسملا معازم ضقن : ثلاثلا لصفلا لوانتو
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 ةغالبلاو بدألاو ةغللا يف ديجملا نآرقلا راثآ :عبارلا لصفلا يف سردو
 0 ١ .دقنلاو

 . "”هيركلا نآرقلا زاجعإ لمجم اهيف ركذو ةمتاخلا يتأت مث

 هجولا نع هثيدح يفف ءرصتخم يملع يجهنم لكشب ءاج باتكلاو - ؟
 لك لمشي ميظعلا نآرقلا عيرشت نإ» :لاق (ينآرقلا عيرشتلا ومس) :عبارلا

 ءمهدوسأو مهضيبأ ًاعيمج سانلا معيو ءاهلكاشمو ةيناسنإلا ةايحلا بناوج

 ءاج دقو ءرهذلا دبأ ىلإ مهدعب نمو لَو لوسرلا نمز يف «مهمجعو مهبرع
 تلوانت دقف «ورغالو .هتلادعو هتعفرو هومس يف رشبلل ًازجعم ينآرقلا عيرشتلا
 ناكف ءاهتداعسو ةيرشبلا حالص هيف امب «ًاعيمج ةايحلا بناوج نآرقلا ماكحأ

 تاقالعلاو «ةلودلا مكح ماظنو عمتجملاو «ةرسألاو درفلاب :قلعتي ام اهنم

 . '"”«ةايحلا يحاون نم لابلاب رطخي ام لكو « برحلاو ملسلا يتلاح يف ةيلودلا

 :لاق (يعامتجالاو يقلخلا نآرقلا زاجعإ) : سماخلا هجولا نع هثيدح يفو

 عساشلا نوبلا نع ةحضاو ةروص كيطعت «ةيلهاجلا قالخأ ىلع ةرباع ةرظن نإ
 هللا لوسر عابتأو باحصأب نآرقلا اهغلب يتلا ةيقالخألا ةضهنلا ةورذ نيبو اهنيب
 ىف نآرقلا هادأ يذلا ىقلخلا نيوكتلل ةيعقاو ةيلامج ةحولب يلاتلاب رفظتو « كي

 ش ١ .©””«ةيمالسإلا ةمألا

 نإ» :لاق (ميظعلا نآرقلا يف يسفنلا زاجعإلا) : نماثلا هجولا نع هثيدح يفو

 ذإ ءطق مالكل هدعب الو هلبق فرعُي مل ًاميظع ًاغلبم غلب دق بولقلا يف نآرقلا ريثأت
 مهيلع نميهتو ؛هتبيه مهيرتعتو «ةيشخو ةعور مهعامسأو هيعماس بولق قحلت
 «مهلالض ىلع مهعرقي ذإ ءرهظأو غلبأ نيدحاجلا ىلع هراثآ ىرتو ءهتمظع

 هنع نولوتيو .هعامس نولقثتسيف ءاهل بقعمال ًاججح مهيلع ميقيو

 «ىلوألا ةعبطلا ءبلح ءرصنلا راد ؛.(١58 - 579) ص «ةدلاخلا ةزجعملا تانيب :رظنا )١(

 .ما /مه6

 550 ص «ةدلاخلا ةزجعملا تانيب عز

 . (559) ص «قباسلا عجرملا قرف

 لمه كبأ 0
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 اوكي نال ذه ىف انَرَ َدَقْلَول :مهنع ىلاعت هللا ربخأ امك «نيربدم روفنب
 لع أَو ٌوَدْحَو نارا ىف َكّيَر ترك دول :لاقو .[؛١ : ءارسإلا] 4 ارو الإ مدي
 كلمت دق نآرقلا نأ كرشلا ءامعز ضعب رعش دقو . 147 : ءارسإلا] 4 اوف وهرب
 هنيب اولوحي نأ مهعابتأ اوصوأف ... ةعررو ره كيتا يف ذ اوسحأو «مهبولق
 . ”(مهسفنأ نيبو

 ؛ ثارتلا يف ليق ام صخل دق (ةدلاخلا ة ةزجعملا تانيب) باتك نأ ةصالخلاو
 يعيرشتلا زاجعإلا نع ثيدحلا لثم ةديدج بناوج فاضأو ءرسيم بولسأب
 يتلا اياضقلا ةروطخل ليلحتلاو ة ةلثمألا نم ديزم ىلإ ةجاحب هنأ ديب ؛ يقلخلاو
 .اهحرطي

 الانا

 .(80) ص « قباسلا عجرملا )غ2(
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 ةثعبلا ذنم نارقلا زاجعإ ةركف) :هباتك يف يصمحلا ميعن :اعسات

 (قيلعتو دقن عم رضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا

 ةمالعلا هل مدق «بابلا اذه يف ميق عجرم ( . .نآرقلا زاجعإ ةركف) باتك -

 «هدصاقمو نآرقلا رارسأ ىف ثحاب لك دويو اذه» :لاقف ءراطيبلا ةجهب دمحم

 عاستاو ءروصعلا يخارت ىلع زاجعإلا اذه هنك يف ءاغلبلا هنود ام عمج ول نأ

 «مالقألا هترطس ام صخلف «يصمحلا ميعن ذاتسألا اذهل بدتناف «مولعلا ةرئاد
 ةنكف جرا هانم ءدحاو باتك يف اهعمجو ,ءماهفألاو حئارقلا هب تداج امم
 . 27(قشمدب يملعلا عمجملا ةلجم يف تالاقم هرشن ام دعب نم «نآرقلا زاجعإ

 اهترشن تنك١ :فلؤملا اهنع لوقي «تالاقم ةعومجم لصألا يف باتكلاو
 (نآرقلا زاجعإ ةركف خيرات) :ناونعب «يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم يف ًاموجن
 خيرات يف ةلواحم) :ب اهتيمست لعلو .«يدهج هقحتسي امم ربكأ ناونع وهو
 . "”«عقاولل ًاقابطناو قحلل ةقفاوم رثكأ تناك (زاجعإلا ةركف

 0 ءًايخيرات ًاضرع ءارآلا هيف تضرع دقو» :لاقف «هجهنم نيب - ؟
 امل مذ الو ءهنسحتسأ ام ىلع هيف ءانث ال ءًايدايح نوكي نأ تعطتسا ام
 تناك نإ ءهب ءاج نم ةجح كلذ عم 5 «يأرلا دقتعأ دقو ء«هاضرأ ال

 . "”(اهضرع يف قفوي مل وأ «ةفيعض ةرصاق

 ا ةوبنلا دهع نم زاجعإلا ةركف ريبك صقتب فلؤملا عبتت دقو - "'
 ءاملعلل ًابترمو «نورقلا بسح يخيراتلا جهنملا ًاعبتم «ثيدحلا
 ةفلتخملا ءاملعلا بهاذم هيف ركذ ءبابلا اذه يف لفاح عجرم هباتكو «مهتايفو

 ميعن «قيلعتو دقن عم رضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف )١(
 .(ج «ب) ص « يصمحلا

 .هسفن قباسلا ردصملا (*)

 دو

 العليي



 ركذل ضرع امك «ةغالبلا لهأ نم مأ ريسفتلا لهأ نم اوناكأ ءاوس ءزاجعإلا يف

 يعفارلا در ركذو «يرعملاو يبنتملاو عفقملا نباك ؛ ةضراعملاب اومهتا نم

 نم هريغو يدنوارلا نبا لثم ؛ زاجعإلا اوركنأ نمل ضرعو ؛ماهتالا اذه مهنع

 . ةقدانزلا

 مغرو «ةساردلا هذه يف انعجارم دحأ ناك فلؤملا باتك نأب هوننو - ؛
 صضعب دوهج ركذ هتاف دقف «باتكلا ىف لوذبملا ريبكلا دهجلاو ىصقتلا

 . مهريغو «ىسلدنألا نايح ىبأو «ىبيطلاو .«يبطرقلا : لثم ؟ ءاملعلا

 الال ل
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 زاجعإلا ةيضق) :هباتك يف ةفرع يطعملا دبع زيزعلا دبع .د :ارشاع
 .(ةيبرعلا ةغالبلا نيودت يف اهرثأو ينارقلا

 زايتماو «حالطصالاو ةغللا فرع يف نآرقلا ظفل :ديهمتلا يف لوانت - ١
 قيقحتو ءصقنلاو ةدايزلاو ليدبتلاو فيرحتلا نم ًايلاخ انيلإ هلوصوب نآرقلا

 . مالسإلا ردص يف ميركلا نآرقلا زاجعإ هجوو .زاجعإلا
 سرد « (ةيبرعلا ةغالبلا ةأشنو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق) :لوألا بابلا يف "

 .ًاموهفم نآرقلا لظيل ىبرعلا قوذلا ةمالس ىلع ةظفاحملا :لوألا لصفلا يف
 ةنس ىفوتملا ىنثملا .نب رمعم ةديبع ىبأ دوهج ددصلا اذه يف سردو

 . (ه 7017) ةنس ىفوتملا «ءارفلا دايز نب ىيحي ايركز يبأ دوهجو ء(ه١1٠)

 ءماع هجوب يبرعلا بدألاو ينآرقلا ماظنلا نع عافدلا : يناثلا لصفلا يفو
 نبا دوهجو «ةبيتق نبا دوهجو «ظخاجلا دوهج ةسارد ددصلا اذه يف لوانتو

 . زتعملا

 تاساردلا راهدزاو ىنآرقلا زاجعإلا ةيضق) :ىناثلا بابلا يفو - *
 ىف ةغالبلا هوجو وأ ةيعيدبلا تانسحملا :لوألا لصفلا يف لوانت « (ةيغالبلا
 ميركلا نآرقلل يغالبلا زاجعإلا هجو ليلعت ةلواحمو .يرجهلا عبارلا نرقلا
 . يركسعلا لاله يبأ دوهجو ؛ينامرلا دوهج ددصلا اذه يف سردو ءاهب

 فشكلاب ةغالبلا هوجو وأ عيدبلا ناولأ لالقتسا ضفر :يناثلا لصفلا يفو

 . مظنلا ةيرظنل ديهمتلاو «يغالبلا نآرقلا زاجعإ نع

 دوهج هيف سردو «ةيبرعلا ةغالبلا ءارثو مظنلا ةيرظن :ثلاثلا لصفلا يفو

 .يرشخمزلا دوهجو ءرهاقلا دبع مامإلا

 نيمامإلا دعب ةيبرعلا ةغالبلاو ىنآرقلا زاجعإلا ةيضق) :ثلاثلا بابلا يفو - 5
 .اهدومجو ةغالبلا دقعت :لوألا لصفلا يف سرد . (يرشخمزلاو رهاقلا دبع

 ؛ه

 هاب 20
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 . '7ثحبلا رداصمبو ؛ةصالخلاب كلذ عفشأ مث

 الال ل

 )١( ص « ةيبرعلا ةغالبلا نيودت ىف اهرثأو ينارقلا زاجعإلا ةيضق :رظنا )27١ - 877(.
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 زاجعإ يف ثحابم) :هباتك يف ,ملسم ىفطصم روتكدلا :رشع دحأ
 .(نارقلا

 :ناثحبم اهبقعو «ةمدقمب باتكلا أدتبا- ١

 ةلالدلا هجوو ءاهعوقو ناكمإو اهطورشو اهفيرعت :ةزجعملا لوانت لوألا
 .لوسرلا قدص ىلع

 هللا تاولص مهمتاخ تازجعمو ء«نيقباسلا ءايبنألا تازجعم :ىناثلاو
 . نيعمجأ مهيلع همالسو

 زاجعإ يف يخيراتلا 550 «لوألا مسقلا يتأي كلذ بقع - "

 لهأو «ةلزتعملا دنع زاجعإلا اهيف سرد ؛ لوصف ةثالثل مسقم وهو «نآرقلا

 .نيرصاعملا تاسارد ىفو «ةنسلا

 ' لوصف ةثالث وهو «نآرقلا زاجعإل يعوضوملا بناجلا :يناثلا مسقلا

 .يبيغلا زاجعإلاو

 ةينآرقلا تايآلا :تلوانت سراهف ةسمخب اهليذو «ةمتاخلا كلذ بقعأ
 . ”تاعوضوملاو عجارملاو مالعألاو «ةيوبنلا ثيداحألاو

 نع ثحبلا :هببس ناك ؛ ةغالبلا ملع مايق نأ هيلإ لصوت ام مهأ نم - '"
 قافآلا يف ميكحلا ركذلا يآ عم ةعيرس تاالوج هذه تناك» :لوقي «زاجعإلا

 رف رانج رار ىف فلسا :دوج ىلع ماوس اهف:يكلت نأ الراح سأل و

 «ىلوألا ةعبطلا «ةدج «ةرانملا راد (؟545 )797  ص ءنآرقلا زاجعإ يف ثحابم :رظنا )١(
 .ماؤ48 مه

 ءا/

 مه 1
 ل



 ءاملع مهتلوقمل ىدصتو «ةفرصلاب لوقلا ةلزتعملا عدتبا نأ دعب «ينآرقلا مظنلا

 . ”(ةغالبلا ملع حرص مايقل ًاببس ناكف «نيملسملا

 املو» :لوقي .ةعاسلا مايق ىلإ قاب هنأو .ىملعلا زاجعإلا ىلع دكأ امك - ؟

 «ةدلاخلا ةلاسرلا ةزجعم ميركلا نآرقلا ناك املو «ةلاسرلا ةنيرق ةزجعملا تناك

 لهأ نعذيل «لايجألا نم ليج لك ىلع ميركلا نآرقلاب ةجحلا ماقت نأ دب الف

 هنأ مهسوفت ةرارق يف اونقويو «هتلزنم ةمظعل رصع لك يف دوحجلاو راكنإلا

 «ضرألاو تاومسلا يف رسلا ملعي يذلا ءاملع ءيش لكب طاحأ يذلا مالك

 قافآ حتفتس ؛ ةيرشبلا فراعملا ةرئاد تعسوتو «ةيملعلا لئاسولا تمدقت املكو

 . "”«ميركلا نآرقلا زاجعإ يف نيثحابلا مامأ ةديدج

 ال ال ل

 .(510) ص « قباسلا عجرملا (1)
 .(5156) ص « قباسلا عجرملا (5)

 2غ
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 يف ميركلا نارقلا عم) :هباتك يف ملاس دمحم داشر .د :رشع اننا

 ش .(رارسأو فئاطل ,يوغللا هزاجعإ

 تكافل ملا رمش نأ ًاييجتع نيلف انه نم 9 ههتسازد نع لاك
 بتك نم دئاوفلاو مكحلا جارختسا وأ «ةرشابم هللا مالك نم تارمثلا فاطتقال

 ام بيرقت وأ «مهلاوقأ نم ضمغ ام حضوت وأ «ميركلا نآرقلا نع نيقباسلا
 «يسفن هيلإ تحمط ام وهو .مهنع دن ام كاردتسا وأ .مهمولع نم برغ

 بيقنتلا ىلإ ىنادهف «هناحيس هب تنعتساو «فرشلا اذه ينقزرف هللا ترختساف

 ؛؟ ةشقانملاو ليلحتلاو ضرعلل ينقفو مث .قوذتأ ( عمجأ بتكلا نوطب يف

 اهنم رصبتنو ءًازجعم نآرقلا ناك فيك اهنم ىرت ىتلا تاحمللا هذه تناكف
 ءروسلاو .تايآلا داحآ يف زاجعإلا لئالد صقتسمب انآ امو :هزاجعإ يحاون
 . '7(هتافنصم هل كلذف

 «ةدلاخلا مالسإلا ةزجعم نآرقلا :ةيتآلا تاعوضوملا هباتك يف سرد - ؟

 زاجعإلا «ةيوغل ةزجعم نارقلا «نارقلا لوزن دنع ةيوغللا برعلا ةلاح
 زاجيإلا «ينآرقلا بولسألا ءزاجعإلا يف هرودو ينآرقلا درفملا «يدحتلاو
 . ةيقيبطت جذامن : زاجعإلا روص نم «زاجعإلاو ةينآرقلا ةلصافلا ءزاجعإلاو

 :لوقي .«يوغللا زاجعإلاب قلعتت هباتك يف هركذ امم ًاجذومن ركذنو - "“
 نّم َّلَص ِرْحَبْلا يف لأ ْمُحَسَم اَدِإَو# :ءارسإلا ةروس يف ىلاعت هللا لوق يف لمأتو١

 رحبلا'يف رضلا سم ناك امل انهاه اذإب ىتأ فيك [317 : ءارسإلا] 42 ذل َتوُعَدَ

 ءاَعو ني ُنسضإلا ْمَماَّل » رس يا ل .اققحم مهل
 ءانه رشلا سم ديقي مل هنإف . [49 :تلصف] 4 ”طوُمَق ٌسوُيِمَُف شل ُهَّسَه نإ ٍرْيَحْل
 يف ىف لمأتو .اذإ ةادأب ىتأ كلذ هيف ققحتم وه يذلا رحبلاب هديق املو ءهقلطأ لب

 «رانملا راد ١79 2١. ص ءرارسأو فئاطل «يوغللا هزاجعإ يف ميركلا نآرقلا عم )١(
 .م1995 /ه515١ ؛ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا

 ا

 سَ



0100 

 ْرَّلأ ُهَّنَماَدِإَوةِناَجاََنَو ضرع نضل َلَعانَمَمأ ١ اَذِإَو # : ءارسإلا ةروس يف ىلاعت هلوق

 مزلتسملا عوقولا قيقحتب ةرعشملا اذإب انه ىتأ فيك . 18” : ءارسإلا] اسوي نك

 اذإب نايتإلا ناكف ؛ هل رشلا سم ققحت امدنع لصح امنإ سأيلا نإف ؛ سأيلل
 ُسوُيَِف دش ُهَّسَم نإَو # : هلوق فالخب .«نإ نم دوصقملا ىنعملا ىلع لدأ انهاه
 يف لاطأو ضرعأ رشلا عقوت ىتم «هلامتحا فعضو هربص ةلقب هنإف # ُكموُنَق
 . "2 (ًاسوعي ناك هعوقو ققحت اذإف «ءاعدلا

 نآرقلا الع دقلف» : ينآرقلا ءانبلا ماكحإ نع ًاثدحتم هباتك ةمتاخ يف لاقو - 5
 ءءاحصفلاو ءاغلبلا لوانتم نع ديعبلا عافترالا كلذ عفتراو «خماشلا ولعلا اذه

 لكو «ةملك لكو ءفرح لك عضو يفو «هئانب ميمصت يف زجعملا ماكحإلا اذهب
 نإ يذلاو «هيف اهماقم ًامئاق اهريغ نوكي نأ نكمي ال يذلا اهناكم «ةرابع
 . "”(هدقع طرفناو « هماظن دسف امبرو «مالكلا هجو ريغت هنع تحزحُز

 الال ال

 ١09275(. - ١ل1) ص «قباسلا عجرملا )000

 )5١7(. ص «قباسلا عجرملا )0

 فلل

 سَ



 مظن يف زاجعإلا) :هباتك يف ,نوخيش ديسلا دومحم .د :رشع ةثالث

 .(نارقلا

 نأ تدرأ « ينآرقلا مظنلا لوح تاسارد هذهف ..» :ةمدقملا يف لاق ١

 نايبلا ةعور نم نيبملا باتكلا اذه هيلع يوطني ام ضعب اهئارو نم حضوأ

 سفن نم موظنم هنأ عم «برعلا نم نايبلا نيطاسأ زجعأ هنأ فيكو «هزاجعإو
 رثأ دق ديرفلا همظنب هنأ فيكو ؛مهمالك اهنم نومظني يتلا تاملكلاو فورحلا

 ملو . . . مهرعاشمو مهسيساحأ ىلع ىلوتساو مهبابلأب راطف ؛ ًاغيلب ًاريثأت مهيف
 يصعتسي يلثمف ءءاصقتسالاو ءارقتسالا ىلإ تاساردلا هذه ءارو نم دصقأ

 . '”(ناديملا اذه يف كلذ لثم مهيلع

 :اهيف لوانت لوصف ةسمخ ةمدقملا يلي- ؟

 . ههوجوو هروطتو هتأشن زاجعإلا

 .زاجعإلا يف اوبتك نيذلاو -

 لوانتي لوألا :رهاظم ةثالث هيف سرد .نآرقلا مظن يف زاجعإلا رهاظمو -
 ةلمجلا :ثلاثلاو .ةينآرقلا ةدرفملا :ىناثلاو .هبولسأب ةقلعتملا صئاصخلا

 1 . اهتغايصو ةينآرقلا
 ةيانكلاو ةراعتسالاو هيبشتلا عئاور نم جذامن هيف سرد .ةغالبلاو زاجعإلاو -

 . ميركلا نآرقلا يف

 .نآرقلا مغن يف زاجعإلاو -

 ةءارق نآرقلا تأرق اذإ كنإ» :لاقف «نآرقلا مغن يف زاجعإلا نع ثدحت -*

 هنم ثعبني «يعاقيإ بولسأب زاتمي هنأ تكردأ ,؛ةحيحص ةوالت هتولتو «ةميلس

 «ىلوألا ةعبطلا ؛ةرهاقلا «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم «(08) ص ءنآرقلا مظن يف زاجعإلا )١(

 .م151 مه

 ١ه:
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 «نويعلا نم عومدلا ليسيو ءعامسألا قرتسيو «بابلألا رهبي رحاس ليمج مغن
 . "7(رعاشملاو سيساحألا ىلع يلوتسيو

 نيحو» :هلوق اهنم فطتقن «نآرقلا مغن يف زاجعإلل ةريثك ةلثمأب لثمو
 ةفخ ىلإ حيرتست املثم « ءاهلظ ةنوعت فش داك ةرركملا نيمنلا نضع عمنست

 .[ام- 1 : ريوكتلا] 4 سفن اَذِإ حصل( 0 سس : ىلاعت هلوق يف اهعقو

 ةرذئنملا لادلا توص ًابوركم ًائهال عمست تنأو كردص يف ةبهرلا عقت امنيب

 يف «فرحنت نم الدب (ديحت) ةظفل يف ةديدملا ةعبشملا ءايلاب ةقوبسم ةدعوتملا

 2900819 : ق] 4ْديَق همت ام كِل َّقَلَ ٍتْوَمْلأ هركَس َتَكَجَوا# : ىلاعت هلوق

 يف اهرفاوت بجي طورشب قلعتي ًاماه ًاعوضوم ركذ هباتك ةمتاخ يفو - 4
 دسايللا بله ارم تيدا ىفو ضلال لاق كحح 81 رقلا ذاجعإ نع قعانلا
 كردي نأ عيطتسي ال هنأ ررقأ نأ بحأ «ميركلا نآرقلا باحر يف ىلجعلا

 : يه «ةدع رومأ باستكال قفو نم الإ نآرقلا مظن يف زاجعإلا

 بحب ءولمم «تافآلا نم يقن «ضارمألا نم ميلس بلقو ءفاص نهذ ١

 . والك هلوسر بحو هللا

 ةحيحص ةوالت هللا باتك ةوالت نم هن هنكمت ؛ ديوجتلا ملعب ةمات ةطاحإ  "؟

 .ةميلس

 لمأتو ربدت يف هتوالت ىلع ةموادملاو «لجو زع هللا باتك ظفح -

 .عوشخو

 ًارعش ةيبرعلا ةغللا بيلاسأل ةرشاعم لوطو «ميلس عبطو قيقر قوذ - ؛
2 

56 
 .ارثنو

 )١١5(. ص «قباسلا عجرملا قيد

 )١١6(. ص .قباسلا عجرملا ةفز

 سَ



 رارسآلا نم بجتحا ام كردي ؟ فهرم سحو «ةميكح ةذفان ةريصب 0

 . ؟"7(راتسألا فلخ

 ةنئئقم ةيعوضوم طورش يه زاجعإلا ثحب عم لماعتلا يف طورشلا هذهو

 هرسي نم ىلع ريسيل هنإو «ملعلا اذه يف جلي نأ ثحاب يأل نكمي ال ذإ «ةعفان

 ءزاجعإلا عوضوم يف اهركذب ينع نم لوأ فلؤملا نأ بسحأو «هيلع هللا
 .ًاريخ هللا هازجف

 الال ل

 )١( ص «قباسلا عجرملا )١١9(.

 فدو
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 دقنلا) :هباتك يف «باوتلا دبع دمحم نيدلا حالص .د .أ :رشع ةعبرأ

 .( نارقلا زاجعإ لوح ةيبدأو ةيدقن تاسارد يبدألا

 ءزاجعإلا نايب يف نيمدقألا ءارآ باتكلا اذه نم لوألا ءزجلا يف ركذ - ١

 :نيلصف هلعجو .اهيلع تماق يتلا لوصألاو

 زاجعإ ىنعم هيف سرد .نآرقلا زاجعإ يف ةقباسلا لاوقألا :لوألا لصفلا

 . زاجعإلا نم ةبيتق نباو ظحاجلاو ماظنلا فقومو ءنآرقلا

 : نم لك دوهج هيف سردو «زاجعإلا نايب يف نيمدقألا جهنم : يناثلا لصفلا

 لوح تاساردلا ةرثك نم مغرلا ىلع هكاردإ نكمي ال زاجعإلا رس نأ نيب - ؟

 دشحلا كلذ نم ةينآرقلا تاساردلا هب تلفح ام لك عمو» :لوقي ءعوضوملا اذه
 نآرقلا لوح مهفاوط يف ةعئارلا دوهجلا اولذب نيذلا ءابدألاو ءاملعلا نم ريبكلا
 كردأ اذإ الإ ؛ًاملع اهب اوطيحي نلو ؛ًاعيمج اهب اوطاحأ امف «هزاجعإ رهاوظو

 رمأ كلذو . .اهتروصو اهتكرحف ملكلا ىلع هللا اهافضأ يتلا حورلا رس سانلا
 . "30(لانملا ديعب

 ةيدقنلاو ةيبدألا تاهاجتالا ةساردب الؤأ تينعو» ”هحتيتس ًاددش لاقود#

 ءامدقلا ىدل تاهاجتالا هذه عبتتو «ينآرقلا زاجعإلا ةيضق لوح تراد يتلا

 لصوت ىتلا ةينفلاو ةيلامجلا سيياقملا ةساردب ًايناث تينع امك . . . نيثدحملاو

 يف غلاب رثأ نم هتكرت امو هتيمهأ ىدم نع فشكلاو «ءاملعلا كئلوأ اهيلإ

 اهب اوماق يتلا مهتاسارد يف ءاملعلا دوهجل ةبيط ةرمثك دقنلاو بدألا تاسارد

 . "”«ميركلا نآرقلا يف زاجعإلا ةيضق لوح

 «ثيدحلا باتكلا راد :«(7) ص .نآرقلا زاجعإ لوح ةيبدأو ةيدقن تاسارد يبدألا دقنلا )١(

 مك مها ,ةرهاقلا

 .(4) ص «قباسلا عجرملا فرفز

2 

 ا
 را

0 

2 
 هدازغ

4 
2 

 0 “ولا 3

 ا



 علطن ملو «لوألا ءزجلا بقع عبطيس هنأ ركذ ةساردلا نم رخآ ءزج كلانهو
 ؟ال مأ عبطأ يردن الو «هيلع

 هقرط دق ديدج ثحب ميركلا نآرقلاب يبدألا دقنلا طبر نأ ىلإ ريشن نأ ىقبي

 ًاعيمج مولعلا قلطنت نأ ةرورض ىرن اننأل «هيلإ بهذ ام ديؤن نحنو ؛فلؤملا
 يداهلا وهو ءملع لكل كحملاو بطقلا وهف «هيلإ دوعت نأو ءنآرقلا نم
 هذهل دب الو «ةفاك مولعلل ًاعجرم نوكي نأ دب الف ءًاعيمج ءاملعلل هجوملاو
 ةملسأ ةيرظن يه هذهو «ًاعيمج اهيلع نميهملا وهف «هيدي نيب عضخت نأ مولعلا
 .يملعلا قيقحتلاو ثحبلا لهأ نم نوخسارلا اهيلإ ىعسي يتلا ةفرعملا

 الال ال

 هه
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 يف زاجعإلا رس) :هباتك يف ىسيقلا عينم هللا ةدوع .د :رشع ةسمخ

 .(دحاو يوغل لصأ نم ةقتشملا غيصلا عونت

 دقل» :زاجعإلاب هتلصو هعوضوم ةيمهأ ىلإ ًاريشم هتمدقم ىف لاق - ١

 ناكف ءدحاو يوغل لصأ ىلإ سمخ ىلإ نيتنثا لك عجرت ؛ ةريثك ًاغيص تدجو

 «نيبتسمو - نيبم «أبنو  أبنأ :ًالثم نآرقلا لمعتسا اذامل :لؤاستلل اريثم اذه

 ةلالد كلذ سيلأ ؟اهنم نيتنثا لك نم ةدحاوب فتكي ملو «خلإ . . .ةبحمو - بح

 يف ةيصوصخ تاذ دحاو يوغل لصأ نم نيتقتشملا نيتغيصلا نم ًالك نأ ىلع
 ىنعمل نيتغيص لمعتسي نأ زجعم باتك نم نوكي ال هنأل ؟لامعتسالاو ىنعملا

 ذإ .نآرقلا هنم أربتي ريبعتلا ىف صقن دحاو ىنعمل نيتغيص لامعتسا نأل .دحاو

 ىلإ اهنع لودعلا نوكي ال ءأمات ءادأ ىنعملا يدؤت ةغيصلا نأب ةقثلا لوصح دنع

 . 00ةنلاب ةمكح نارقلاو ءاسيكح اهريغ

 : نم باتكلا نوكت - ؟

 . ينايبلا نآرقلا زاجعإ يف :ديهمت
 .دحاو يوغل لصأ نم ةقتشملا لاعفألا غيص عونت :لوألا لصفلا

 .دحاو يوغل لصأ ىلإ ةعجارلا تاقتشملا غيص عونت : يناثلا لصفلا

 .دحاو يوغل لصأ نم ةقتشملا رداصملا غيص عونت :ثلاثلا لصفلا

 .ةمتاخلا كلذ بقعت مث

 الال ال

 «ريشبلا راد 207 ص ءدحاو يوغل لصأ نم ةقتشملا غيصلا عونت يف زاجعإلا رس )١(

 .م19945/ه1417 «ىلوألا ةعبطلا «توريب ء«ةلاسرلا ةسسؤمو ءنامع

 ع5

 نها
 هيلاري لسازع



 زاجيإلا) :هباتك يف نيدباع رسيلا وبأ دمحم خيشلا بيبطلا :رشع ةتس
 .(زاجعإلا تايا يف

 حجار ميرك دمحم خيشلا هققحم ركذ امم باتكلا اذه نع ةذبن فطتقنس ١

 زاجيإلا) : هباتك أدتبا نيدباع نب دمحم خيشلا نأ ركذ دقف «باتكلل هميدقت يف

 ةمظع نع ًائيش ركذ مث «هتايح نع ًائيش هيف ركذ ميدقتب (زاجعإلا تايآ يف
 .نآرقلا

 نع ثدحتو ءريسفتلاو ليوأتلا فيرعت اهيف لوانت ةمدقمب كلذ بقعأ مث

 ءرومأ دحأب نوكي ريسفتلا نأ نيب مث «ةباحصلا نايبو «ةنسلا نايبو «نآرقلا نايب

3 
 . لَك يبنلا نع لقنلا - ١

 .يباحصلا لوقب ذخآلا- ؟

 .ةغللا قلطمب ذخألا_'*

 . عرشلا ةوق نم بضتقملاو «مالكلا يناعم نم ىضتقملاب ريسفتلا - 4

 نع ملكت مث .أطخلا ضحدو باوصلا نيبف .يأرلاب ريسفتلا نع ملكت مث
 ضرع مث .كلذ ريغو ءريسافتلاو «ةيراشإلا يناعملاو «تالالدلاو .زاجعإلا
 : نيتيحانل

 .اهنيب تافالخلاو قرفلا دييأتل نآرقلا مادختسا زوجي ال هنأ : ىلوألا

 عاطتسا يتلاو «ةينوكلا تازجعملا نم نآرقلا يف ام جارختسا :ةيناثلاو

 تايالل واح هباتك نأ ركذو .نآرقلا ىف اهنم ةراشإلا كردي نأ ثيدحلا رصعلا

 .ولغ ريغ ف يملعلا ناجعإلا تامصت يتلا

 :لوصف ةعست كلانه كلذ دعب - ؟

 هنأو ءانع ةبئاغ ةرخآلا لاوحأ نأ كلذو «ةرخآلا لاوحأ يف :لوألا لصفلا

 ا

 لمه كبأ 0
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 ا .هدحو اهب ميلعلا وه هناحبس

 ريب ِتومَسلأ َقَلَح # : لثم «ىلاعت هاوس نم لك هب ىدحت ام : يناثلا لصفلا
 امرك نع اند ل ا ا تال

 لب هنود نم نيل 2 5 كاف نأ نع اذنه () ريك جَوَو ٍنُكح نم ايف اننا

 .[١س1 :نامقل] © نب ٍلَكَص يف َنوُمِليَطل

 ءادعألا اياون نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر هب هللا ربخأ ام :ثلاثلا لصفلا

 . ةيبيغلا تازجعملا نم وهف ءرسلا يف مهاوجن نمو ءاهنونطبي اوناك يتلا

 ةءب ىفو «بيغلاب يف رابخإلا نم ميظعلا نآرقلا يف ام : عبارلا لصفلا
- 

 نأ هضعب
 9 الإ موا رك أْخَّيَح و # .ىلاعت هلوقك كلذو .نوكي فيك ناك ول
 . [41/ : ةبوعلا] 431 نوعَسَس و فو َةَننِفْلا مكن وع مكدلم ا

 خيراتلا ةبوبيغو ءمهعم ىرج امو «ةقباسلا ممألا ركذ يف : : سماخلا لصفلا
 ةدمو , مهمايأ ينس ددعب مهمدالاو نيخرؤملا طابتخا مث .مهلاوحأ ركذ نع

 «ريثكو ريثكب هوركذ ام قوف اهنأ ةيجولويجلا راثآلا تتبثأ يتلا ةقباسلا رامعألا
 5 ة نم تسلا او مكي » ميلر ةروس را يا د تاع
 5-20 0 هللا اَلِإ َمُهْمَلَحي ال ْمِهِدَحب نك نم كيردلاو ٌدومَُتَو ٍداََحَو جن ِمْوَ

 . [9 : ميهاربإ] ٍتسِيَسْلاَ

 نإ باذعلا نم مهب لحيامو «ةيصاعلا ممألل ديدهتلا تايآ : : سداسلا لصفلا

 ناسل ىلع هللا مهدعو امك ثراوكلا كلت لوصحو . مهئايبنأ رماوأ اوفلاخ

 . مهئايبنأ

 .نامزو رصع لكل ةقفاوم تتأ يتلا ةيعرشلا ماكحألا تايآ : عباسلا لصفلا

 «قالخألا مراكم نم هدابعل هناحبس هللا اهنس يتلا دعاوقلا :نماثلا لصفلا
 00 .هناحبس هللا مالك عيمج نم اهجاتنتسال ؛ رصحلا قوفي اهددع هذهو

 كح اًدإَو اَهِلمَأ جل تكلا اوُمَوُت نأ مَْمأَي هم نإ © : هللا لوق لثم اهتايآ تاهمأ
 . ع0 : ءاسنلا] ل رَعْلاي أومْكَحَت نأ سنانلأ َنْيَب
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 لمه كبأ
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 اهنم يلاتلاو عماسلا ذخأي ةددعتم يناعم تايآلا لامتحا :عساتلا لصفلا

 اذهو « لضي نملو هنيد عبتي نمل ىلاعت هللا نم ءالتبا ؛ هدادعتساو همهف بسح

 :عاونأ ةعبرأ نع هيف ثدحت لصفلا

 .هباشتملا :لوألا عونلا

 لوصألا ءاملع اهنم جتنتسا امو «ةيعرشلا ماكحألا تايآ : يناثلا عونلا

0 

 ىلع يناعملا نم قد ام .فوصتلا ءاملع اهنم جرختسا ام :ثلاثلا عونلا

 . ةرابعلا ال ةراشإلا بسح

 تايآ نع ملكتي ذخأ ثيح «باتكلا اذه ثحب رادم هيلع يذلا : عبارلا عونلا

 . '""هدوصقمو هضرغ يه يتلا زاجعإلا

 ني اننا مول َحنيَرلَأ اَنَلَسْرَأَو 9 :ىلاعت هلوق زاجعإلا تايآ ةلثمأ نمو - "
 هذه لدغ لاق دقف [؟7 :رجحلا] 4# نوقع مل عشنا آكمو وكسر أَم مس
 نيح يف اهلثمب 2 نأ رشبل نكمي ال يتلا زاجعإلا تايآ نم ةيآلا هذه» :ةيآلا

 نم الإ يه امو «ةيور الو ملع نودب اهب ملكتي نأ ناك يأل نكمي الو ءاهلوزن
 تابنلا نم ريكذتلا ءاضعأ لقنت حايرلا نأ رشبلا يردي امو «بويغلا مالع يحو

 راجشألاو «تابنلا ملاع جوازتيف ءاهحاقل رسعتي وأ رذعتي ناكم ىلإ ءراجشألاو

 امك ءاهضعبل راجشألا سوؤر نم هبرقت امبو «حايرلا هيفست امب «تايلاعلا

 يف رياطتي امبو اهريغو ورسلاو فاصفصلاو بلدلاو روحلا يف دهاشت
 . "”(ءاوهلا

 كنإ» :حجار ميرك دمحم لوقي ؛ نيدباع نب دمحم فلؤملا ملع نعو - ؛

 ًارظان ًاثحاب ًاملاع خيشلا أرقتس (زاجعإلا تايآ يف زاجيإلا) باتكلا اذه يف

02 

 نم ط  ه) ص «.حجار ميرك دمحم خيشلا قيقحتب .زاجعإلا تايآ يف زاجيإلا :رظنا ١(

 .م1999 /ه419١ «ةيناثلا ةعبطلا «قشمد «رئاشبلا راد «(قيقحتلا ةمدقم
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 يلازغلا نع نولقي ال نيذلا لئاوألا ءاملعلا نم خيشلا ىرتسو ءاققدم
 لمعلاو ملعلا يف هللا مهمحر مهتلكاش ىلع هنإف .نيدباع نباو يوونلاو
 0؛ىوقتلاو

 الالال

 . (ققحملا ةمدقم نم د) ص «قباسلا عجرملا قرد
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 ةفاقثلا بتك دحأ ةقباسلا بتكلاب قحلن نأ انيأر دقو :رشع ةعبس
 ,راشتنالا عسساو «تيصلا عيئاذ باتك وهو ,ةيمالسإلا

 .(يمالسإلا نيدلا حور) :هناونعو ؛ةرابط فيفع ذاتسألل

 نعو «برعلل نآرقلا يدحت نع ثدحت ذإ ءزاجعإلا يف لوقلا طسب ١
 نآرقلا زاجعإلا هوجوو» :لاقو «نآرقلا زاجعإ نعو «ةيهلإ ةزجعم نآرقلا
 «ةينآرقلا تايآلاب اهيلع لالدتساو باهسإو ليلحت ىلإ جاتحت اهنأ الإ «ةرفاو
 ىلإ ثحبلا اذه ىف نورطضم نحنو .«تادلجم ةدع قزغتست رومألا هذهو
 ىحو هنأ دهشت ىتلا نآرقلا زاجعإ ىحاون ضعب نع ةحملب ءافتكالاو زاجيإلا

 ْ ١ "يهز اهعإ نع ةلمجم ةركذ ئراقلا ىدل نركيل + يملإ
 هصئاصخو نآرقلا بولسأ) :زاجعإلا ثحبم ةيادب ىف لوانت دقو - "

 هب صتخا امو «نآرقلا بولسأ ىف ةغالبلا ءاملع نم ريثك بتك» :لاقف (ةيغالبلا

 رصقتسا كلو: لاجيملا انب قاصل ديم هاديه عتتا زل امه ةقالبلا'نونفا نم
 ءهيبشت نم هاوتحا امو .نآرقلا بولسأ صئاصخ ضعب ىلع انه مالكلا

 نع ةلمجم ةروص ىراقلا يطعن يك .لاثمألل برضو ءزاجيإو «ةراعتساو
 ايوا ةعورو ناي ضيم اقولكم ةثؤالات يع نوكيف «هتغالب

 :لاقف «(يوبنلا ثيدحلا نع نآرقلا بولسأ فالتخا) نع ثدحت مث - “
 ىرن اننأ ىهو .ءىهلإ ىحو نآرقلا نأب دهشت «رظنلا ناعمإب ةريدج ةيحان كانهو)
 ثيداحألا بتك ىلإ انعجر اذإف فَي يبنلا مالك بولسأل ًافلاخم نآرقلا بولسأ
 يف ًاحضاو قرفلا انيأر «نآرقلاب اهانراقو ِةِْكَب يبنلا لاوقأ تعمج يتلا ةفيرشلا

 هيف ىلجتت يوبنلا ثيدحلاف .تاعوضوملا يفو «ريبعتلا بولسأ يف :ءيش لك

 ةيناثلا ةعبطلا 2« تاورين «نييالملل ملعلا راد 0 ص «يمالسإلا نيدلا حفر 00(

 .م١١70 «نوثالثلاو
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 ىدل ةفولأملا اهجهانمو اهروص يف ةباطخلاو «ميلعتلاو ميهفتلاو ةثداحملا ةغل
 يف هيبش هل فرعُي ال يذلا نآرقلا بولسأ فالخب .لوقلا يف زاجيإب برعلا

 , 70(برعلا مالك بيلاسأ

 بولسأ زيمتيو) :لاقف (يتوصلا هلامجو نآرقلا بولسأ) نع ثدحتو - 5

 اهفورح فلآتو «ةبذعلا ظافلألا ريخت نم ّئشانلا ىتوصلا لامجلا كلذب نآرقلا

 بيرق «مغنلا ولح وهف «نيعم قسن يف اهريغت وأ «ةلصافلا دارطاو «مغنلا يف
 . "”«هتسالسل ةنسلألا هيف رثعتت ال ءسوفنلا ىلع عقولا

 ىلع ةلالدلا وه» :هيبشتلاو «نآرقلا يف هيبشتلا نع ثيدحلل لقتناو - ©

 نم عاونأ ىلع نآرقلا ىوتحا دقو ءامهعمجي ىنعم يف رخآ رمأل رمأ ةكراشم

 نمف .«سفنلا يف ًاريثأت رثكأ اهلعجتو ءةعور يناعملا بسكت ةغيلبلا هيبشتلا
 ليما وهف «ةضوسحملا ةيقرملا نوتصلاب ةيونعملا روقألا:حاضيإ :نآرغلا هيباظت
 نم هنولذبي امو «هللا ريغل مهتدابع يف نوكرشملا هيلع دمتعا ام فعض هبشي

 كلت «توبكدعلاب مههبشي ءًاعفن مهل يدجي ال هنكلو ءأرمثم هنونظي دهج
 «تويبلا نهوأ ىوس ينبت ال يهو «ءانبلا يف اهسفن دهجت يتلا ةريغصلا ةرشحلا

 تويكنَحْلا نك هالو هنأ نيود نه اودع تردلأ ُلَثَم # : ىلاعت لاق

 4 ترتلتي ذاك 3 نوكعملا كل عقلا ترملا ذو ندا
 4١[«. :توبكنعلا]

 ةملكلا ةراعتسا ىه١ :لاقف .«نآرقلا ىف ةراعتسالا ثحبم كلذ دعب لوانت - "

 كلذو ءةغللا لصأ يف هب فرعُت مل ديدج ىنعم ىلإ ءاهب فورعملا اهانعم نم
 حاضيإو «يفخلا راهظإ :كلذ ةمكحو «ةهباشملا ةقالع امهنيب رفوتت نأ دعب
 ىلع نآرقلا ىوتحا دقو . حضوأو ىلجأ ةروصب « يلجب سيل يذلا رهاظلا

 اذه .ريبعتلا يف هتلزنم ولعو نآرقلا ةغالب رهظُت ةراعتسالا نم فونص

 يف ءاج ام كلذ نم «ةريثك حورش هيدؤت ام ةليلق ظافلأب يدؤت ةراعتسالاو

 )١( ص «قباسلا عجرملا )55(.

 ص «قباسلا عجرملا (؟ )59(.
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 لاعتشالا نآل 4 ةراعتسا لغتتاق [8 4 ويرت] « ايم سارا لعكشاو # : نارقلا
 «هلمشي ىتح ًائيشف ًائيش هيف ىعسيو «سأرلا يف ذخأي بيشلا ناك املو «رانلل
 «هيلع يتأت ىتح «رارمتساو بأد يف ةئطبم محفلا يف بدت يتلا رانلا ةلزنمب ناك
 . «بيشلا ضايبو رانلا ءوض نيب ةحضاو ةقالعلاو

 «نآرقلا يف لاثمألاو «نآرقلا يف زاجيإلا :ثحابم كلذ دعب لوانت مث -7

 . ىتش بيلاسأب هيناعم راركتو

 :هيف شقانو (نآرقلا زاجغإ هوجو نم) :ناونع ىلإ كلذ دعب لقتنا - 6
 ضقانتلا نم نآرقلا ةمالس «نآرقلا ةغالب ةرفو «عيضاوملا لك يف نآرقلا ةحاصف
 «نآرقلا ىف صصقلا «ةيبيغ ءابنأ ىلع هلامتشا «نآرقلا يناعم ةرازغ .أطخلاو

 اهركذ ءاج يتلا هتيناحور يأ نآرقلا حور «هدنع ةيبيغلا ءابنألا ةلمج نم يهو
 َكَيلإاَنْيْوَأ َكِيَدَكَو# :هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمحم هلوسر هللا بطاخ نيح

 وال كول هلا نر راو للا اهرقو 3 ك6 ما ياخلل
 . [07 :ىروشلا] 4 ٍميقَّتْسُم رص لإ ىَدََل َكّنإَواَنِداَبع 30

 نم ًاددع هيف ركذ «ةيملعلا نآرقلا تازجعمل ًالصف كلذ دعب دقع 4
 ددمتو «نوكلا ةأشنو «ةايحلا رسو نوكلا ةدحوب قلعتت ةيملعلا تازجعملا

 ةيشغأو «ىثنألاو ركذلا نوكت ةيفيكو «نينجلا ومن لحارمو «هتعسو نوكلا
 لك يف ةيجوزلاو «ةرذلا ميسقتو «تاعافترالا يف نيجسكوألا صقنو «نينجلا
 جاومألا «ةينوكلا رصانعلا نزاوتو ءرطملا ببسب ضرألا زازتهاو «ءيش
 تامصب فالتخاو «ةئيدحلا لقنلا لئاسو نع تاؤبنتو «ةيحطسلاو ةيلخادلا
 . "7”ضرألا شامكناو «ةمايقلا رهاظم نمو «ناسنإلا

 ًارصتخم ًاديج ًابيترت هبتر دقف ءهل ضرع ثحبم مهأ وه لصفلا اذهو

 : نيلاثم هنم سبتقنو

 2 2# لاس عل ع ءاس م وم ا يبا حا ورعا مار طيس رسل ء جاسوس و هس 52 6 3
 6 مرح اًفّيَص ٍمردص لع ماضي نأ ُدِرَي نمو لس ردص حرس َهَيِدِهِي نأ هَل

 .(05- ؟59) ص «يمالسإلا نيدلا حور :رظنا قرد

 حدر



 :ةيآلل هركذ بقع لاق دقو 06 : ماعنألا] 4 معلا ىف دك امك

 0 نأ انعطتسا ءاهريغو تارئاطلا ةطساوب ايلعلا ةيوجلا تاقبطلا دايترا

 رعشي ذإ «تاقبطلا كلت يف ءاوهلا نيجسكوأ صقن نع جتنت ةيعيبط ةرهاظ

 ةينآرقلا ةيالاو «قيضلاب سحبو سفنتلا يف ةبوعصلا ضعبب ولعلا اذه يف دعاصلا
 هذه تتفل دقو «قيضلا ضراوعب رعشي ءامسلا يف عفتري نم نأب تحرص
 نأ نع ٌداضف ءايلعلا ةيوجلا تاقبطلا دايترا لبق ىتح قلستلا ةاوه رظن ةرهاظلا
 «ءامسلا يف دوعصلا نع تربع لب .لابجلا يف دوعصلا ظفل نع ربعت مل ةيآلا

 ذخأي ال «عافترالا ةليلق اهلابجو .«طسبنم حطس تاذ برعلا دالب نأ فيضنو
 « قيضلا نم اهيف قلستملا رعشي امو «ةيلاعلا لابجلا قلست نع ةركف اهيف نكاسلا

 . "”(يملعلا عقاولا عم ةينآرقلا ةيآلل ًاعئار ًاقافتا لجسن انهو

 ْوَرَد ِلاَقْنَم نِم َكيَر نع ُبْرَحياَمَو #9“ : ىلاعت هللا لاق «ةرذلا ميسقت : يناثلا لاثملا
 "1 « نيم بتك لإ رك 57و َكِلّد نم ٌرَمَصَأ لَو ِهَمّسلا فالَو ٍضيَأْلا ف

 ؛ رصنع يف دجوي نأ نكمي ءزج رغصأ نإ» :ةيالل هركذ بقع لاق دقو
 ريغ ةرذلا نأ :رشع عساتلا نرقلا ىلإ دئاسلا داقتعالا لظ دقو .ةرذلا : ىمسي ام
 ةعيبطلا لاجر نم ريثك لوح ةيضاملا نينسلا تارشع لالخو ءةئزجتلل ةلباق
 ءاهتتزجت ىلإ ًاريخأ اوقفوف ءأزجتت ال يتلا ةرذلا ميسقت ةلكشم ىلإ مهمامتها
 :ةيلاتلا قتاقدلا ىلع يوتحت اهودجوو

 :نورتكلالاب ”٠ ةنووتقلا د نوتوربلالا

 .اهتتزجت ناكمإب يلج حيرصت ؛ ةينآرقلا ةيآلا يف ةرذلا نم (رغصأ) ةملكف
 يه ضرألا يف يتلا تارذلا صاوخ نأب نايب (ءامسلا يف الو) : ىلاعت هلوق يفو
 اهنأ يأ «بكاوكلاو موجنلاو سمشلا يف ةدوجوملا تارذلا صاوخ سفن

 . "”«اهانركذ يتلا ءازجألا ىلع ةيوتحم

 زاجعإ تيبثت يف ًادهج لأي مل ةرابط فيفع ذاتسألا نأ :يه لوقلا ةصالخو

 .(ة١) ص «قباسلا عجرملا قلد

 )6١(. ص «قباسلا عجرملا قرف
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 ثحبملا هلعج كلذلو «مالسإلا ساسأو ةوبنلا ةدعاق هنأل «هئراق ىدل نآرقلا

 ةعبرأ ًارومأ هيف لوانتو «(هقلخ ىلع هللا ةجح) هامس يذلا لوألا هباب نم ىناثلا

 نآرقلا تازجعمو «هزاجعإ هوجو ضعبو ميركلا نآرقلاو « مالسإلا ىنعم : ىه

 ًايملع هبولسأ ناكو .مالسلا هيلع دمحم ةوبن قدص ىلع لئالدلاو «ةيملعلا

 . يبرعلا ملاعلا يف ءارقلا ةماع ىدل ًاريبك ًايملع ًارثأ هباتكل لعج امم ءارصتخمو

 الال ل
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 يملعلا زاجعإلا يف تاسارد :ثلاثلا مسقلا

 مولعلا رصع  رصعلا اذه يف يملعلا زاجعإلا ةسردمل ةريبك دوهج كلانه

 نيس ءاهتم ءاتيأو ام ءامسأ ركذي هونك رك انك انلا ثكرت - ايجؤلوتكتلاو
 :تاعومجم ىلإ اهعيزوت دعبو « يمجعملا بيترتلا

 : لثم «دادعألاو باسحلاب قلعتي ام اهنمف

 باتكلا راد «لفون قازرلا دبع «ميركلا نآرقلا يف ميقرتلاو ماقرألا ةزجعم -
 .م1988/ه١ 4 6«كتوريب .ىبرعلا

 «قشمد «نآرقلا مولع ةسسؤم «كيبلا يقدص «ةيددعلا نآرقلا ةزجعم -
 عطقلا نم ةحفص ١١7 يف عقي) .م198 مه ١ «ىلوألا ةعبطلا

 . (ةفيلخ داشر روتكدلاب رثأتم وهو ءطسوتملا

 .يجاتلبلا دمحم هللا دبع .درأ «ةيضايرلا ميركلا نآرقلا ةزجعم ةعوسوم -

 اهنم ردص ءًاددع )١9( ةلسلسلا مضتو «ةيردنكسإلا ؛ةفرعملا ناتسب ةبتكم
 دادعألاو ءنآرقلا نم ةفلتخم روسو تاعوضومل تاسارد لمشتو «ةعبرأ
 دوجولا رس 7 . ىسيعو مدآ لثم ةزجعم  ؟ .ىدحتي نآرقلا - ١ : ىه ةرداصلا

 . ميركلا نآرقلل يضايرلا زاجعإلا يف ةمدقم 5 .19 مقرلاو

 : ةيفارغجلاب قلعتي ام اهنمو

 ءارقأ راق «تافرغ راتغتم دمحم 3 6 ةيفازخجلا مولعلا يف نآرقلا زاجعإ -
 م١٠10” مها «ىلوألا ةعبطلا «ءقشمد

 ةيفارغجلا تاساردلا ءوض يف ميركلا نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا نم -
 ةعبطلا «ضايرلا «ناكيبعلا ةبتكم «نينيعلا وبأ نسح .د .أ «ةيعيبطلاو ةيكلفلا

 .م1995 /ه5415١ «ىلوألا

 كك
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 :بطلاب قلعتي ام اهنمو

 «بعشلا راد ةعبطم «بايد دومحم .د «ميركلا نآرقلا ىف ىبطلا زاجعإلا

 يف باتكلا عقيو «ةيزيلكنإلاو ةيبرعلاب عوبطم) .م1988/ه04٠5١ «ةرهاقلا

 .(يزيلكنإلاب ةحفص 0٠05و يبرعلاب ةحفص 4

 دبع .د «ةلخنلاو بطرلا «ةيوبنلا ثيداحألاو نآرقلا ىف ىبطلا زاجعإلا

 .م1985 /ها١ 5٠5 «ىلوألا ةعبطلا «ةيدوعسلا رادلا ,ديعسلا قازرلا دبع هللا

 «ةفرعملا راد ءزعألا بيجن ميرك «ماحرألا هيفخت ام يف نآرقلا زاجعإ -
 . توريب

 «ةيدوعسلا رادلا «رابلا يلع دمحم .د «نآرقلاو بطلا نيب ناسنإلا قلخ -

 .م1985/مه15 «ةسداسلا ةعبطلا

 : مولعلاو نوكلاب قلعتي ام اهنمو

 رادلا ءرضخ ميلعلا دبع .د «ميركلا نآرقلل يملعلا زاجعإلاو تايعيبطلا -

 .م1985/ه505١ «ىلوألا ةعبطلا «ةيدوعسلا

 قورشلا ةبتكم «راجن لولغز .د «نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا تايآ نم

 . ءازجأ ةتس يف وهو .م ٠٠١4 /ه١ 5176 «ةنماثلا ةعبطلا «ةيلودلا

 راد «ينيدرام ميحرلا دبع «ميركلا نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا ةعوسوم -

 .م5٠٠10 /مها06 «ىلوأللا ةعبطلا .قشمد «ةبحملا رادو «توريب ةيآ

 : نيطرشب يملعلا زاجعإلا ثحبم ديؤن نحنو

 ةيرظن وأ ةيضرف سيلو ةيملع «ةقيقح ملعلا ىلإ بسني ام نوكي نأ :لوألا
 . اهساسأ ىلع تايآلا رسفن مث .ضقنلل ةلباق

 نود ةقيقحلا هذه ةيالل ىلالدلا ىنعملاو ىنآرقلا ظفللا لمتحي نأ :ىناثلا
 . لمتحي ال ام نآرقلا ليمحت وأ «فلكت

 لكل حوتفم باتك نآرقلاف «يملعلا زاجعإلا ىفن نم يأرل ةربع الو

 ىف الإ فلسلا ةقيرط ىلع همهفب نيمزلم انسلو «هبئاجع ىضقنت الو .روصعلا

 ال

 ل



 «دهتجنو هيف رظنن نأ انل كلذ ىوس اميفو «عيرشتلاو تادابعلاو ةديقعلا لئاسم

 ُمَأَ َّنُمَلَعَنلَو ## :ىلاعت لاق دقف ءاذه اوفرعي مل ةباحصلا نإ :لاق نمل ةربع الو

 ٌَّقَح َمِضنَأ فو قاَهآْلا فَ مهِبِْرَس ال :ًآضيأ لاقو_ ١ 86: 0 يحد
 م

 .[ة تلصف] #ٌديِوَش ِءْىَش لَك َلَع 76 ا ا نيني

 لبق نآرقلا اهركذ قئاقحب ملعلا قطني نأ زاجعإلا بابسأ مظعأ نمل هنإو
 هب تلفتحال هريغ باتكل رهظت تازجعملا هذه لثم تناك ولو «ًانرق رشع ةسمخ

 دمحم ةوبنل تيبثت هيفو ضعبلا هضفري اذاملف ءًاديع اهروهظ موي اولعجو ؛ممألا
 ضرألا عاقب لك يف لغاشلا مهثيدحو «سانلل ةنتف ملعلا راص رصع يف -ِةكَي-
 !ءاوس دح ىلع

 الال ال

7 

 سَ



 زاجعإلا نم ةفلتخم هوجو يف تاسارد :عبارلا مسقلا

 ءامسأ ركذب هونلو «ةفلتخم بناوج نم زاجعإلا ةساردل ةريبك دوهج كلانه

 : كلذ نمف ءددصلا اذه يف بتكلا ضعب

 ءركباب دمحم دمحأ ىلع .د «ميركلا نآرقلا يف يعيرشتلا زاجعإلا - ١
 ا ام

 رورم ىلع لاوحألا لك د ينآرقلا 0 تر : .يمالسإلا ميرضلا
 عيرشتلاو «هريغو ينارقلا عيرشتلا نيبو .حلاصملا نيب ةنزاوملاو «نمزلا

 . ةنمزألا لكل حلاص ينآرقلا

 . ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم «ىليمجلا ديسلا .د «نآرقلا يف يركفلا زاجعإلا- ”

 ءدوجولاو ةفسلفلا «ةيببسلاو عادبإلاو قلخلا .ملعلاو نآرقلا :هيف شقان
 نآرقلا تايآ هبتشمو «ناميإلا بناوج ضعبو «قالخألا .سفنلا ؛مالكلا ةفسلف
 .اهريغو «ريكنتلاو فيرعتلاو .هزاجعإ عورأ نم

 :ةيعامتجالاو ةينوناقلا مولعلا يف ةنسلا قدصو ميركلا نآرقلا زاجعإ - “
 . ميلحلا دبع دمحم .د «ةفسلفلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 ةدع تماد يتلا ةنراقملا يتسارد يل ترهظأ دقلو» :ةمدقملا يف لاق
 يبوروألا هقفلا نع لالقتسالا مامت لقتسم يمالسإلا هقفلا نأ .تاونس
 ينامورلا نوناقلا نع دعبلا لك ديعبو ًاضيأ لقتسم هنأ امك ءثيدحلا يكيرمألاو
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 .'"”(اهريغو يباروماح ةعيرش لثم «ةفاك ةميدقلا عئارشلا نعو

 ثوحبلا راد «نيزلا دمحأ دومحم .د «نآرقلا زاجعإ نع نايبلا ريسيت - 5

 ةيدلوألا ةحطلا" ىنع «ضارسقلا ءابعا, ةنتيةوتإلا "كاكناوذللاو

 نع هيف ثدحتو اصلا عطقلا نم ةحفص 0١ يف عقي) .م7١٠1 مها 67

 .(يبطلاو يبدآلاو يعيرشتلا زاجعإلا

 قداصلا دمحم .نيرسفملا لاوقأ يف هزاجعإو «هتياده :ميركلا نآرقلا ©

 .مما48 /ه١٠١5١ «.ةيناثلا ةعبطلا ءقشمد «ملقلا راد «نوجرع ميهاربإ

 سيروم روسفوربلا «ةثيدحلا فراعملا ءوض ىلع ةسدقملا بتكلا 5

 .م9/7١ ءرصمب فراعملا راد «ياكوب

 ةيضرألاو ةيوامسلا مارجألاب قلعتي اميف ةينآرقلا ةيئارونلا رارسألا فشك - 4

 يناردنكسإلا دمحأ نب دمحم «ةيندعملا رهاوجلاو تاتابنلاو تاناويحلاو

 . (ًائيدح هرشن ديعأ ميدق باتك وهو) .ةرهاقلا ءرشنلل يباكر «قشمدلا

 ال ال ال

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةينوناقلا مولعلا يف ةنسلا قدصو ميركلا نآرقلا زاجعإ )١(

 َ ساق“ ع ٍ ص .برغملا . ساف .م 191/4 /ه ١944 « ةئلاثلا ةعبطلا « (”") ص « ةفسلفلاو ةيسايسلاو

 ا

 |رهجؤ 1

0 



 ةمئتاخلا

 : يتآلاب اهزجونو

 نآ يف زاجعإلاو ةغالبلا خيرات تلوانت لوصف ةعبرأ يف ثحبلا اذهءاج- ١
 ْش .دحاو

 ةلقتسم ثحابمب انسردف .بابلا اذه يف ءاملعلا زربأ دوهج دنع انفقو - ”
 يناجرجلا رهاقلا دبعو ينالقابلاو ظحاجلا :لاثمأ نم «مهنم ددع دوهج
 نباو «يعفارلاو .يطويسلاو «يبيطلاو ينيوزقلاو يكاكسلاو .ءيرشخمزلاو

 .بطق ديسو ءروشاع

 لكشب نيرصاعملاو ىمادقلا ءاملعلا نم رخآ ددع دوهج انلوانت امك - “

 .زجوم

 دنع زاجعإلا هوجو مهأ ىلإ انضرعو «ةغالبلا مولع ةأشنل انضرع دقو - 4
 .ةفرصلاب زاجعإلا : لوألا هجولا : يهو ؛ءامدقلا

 .ينايبلاو يوغللا زاجعإلا : يناثلا هجولا

 . بويغلا نع رابخإلاب زاجعإلا : ثلاثلا هجولا

 .يملعلا زاجعإلا : عبارلا هجولا

 يقلخلا زاجعإلا لثم ءزاجعإلا نم ىرخأ هوجو :سماخلا هجولا
 . كلذ وحنو يصصقلاو يتوصلاو يسفنلاو يعيرشتلاو

 ءارآ ضعب انضرعو «ةيبرعلا ةغالبلا ملع ىلع ذخآملا مهأ انركذو - ©

 . ةغالبلا ريوطت يف نيرصاعملا

 عا

00 
 لمه كابا

 دولاب كانغ ازغ



 : يتأي ام ىلإ ةساردلا هذه لالخ نم انلصوت دقو

 ًاساسأ -ًاعم ناملعلا ماقو «نآرقلا زاجعإ ملع ةمدخل ماق ةغالبلا ملع نأ ١

 ةيقب لاح وه امك «نيدلا ببسب امهتأشن ناملعلا ناذهف «ريسفتلا ملعل ةمدخ -

 .تالالا مولع

 ةنسلاو ةلزتعملا نم ؛ ةيمالسإلا قرفلا اهتلذب ةريبك دوهج كلانه - "

 .زاجعإلاو ةغالبلا ةمدخ لجأ نم امهريغو

 ىدل مولعلا هذه لوانت لالخ ةيملعلا ةيجهنملا يف ةيبابض كلانه ناك

 «مولعلا هذه لثم ةسارد يف ةددحم ةيملع ةيجهنم ىلإ وعدن نحنو ١ مهضعب

 «قحلل رصتنتف ؛ ةيفافشلاب زيمتتو «ءبهذملاو يأرلل ةيبصعلا نع ةديعب نوكت

 .مولعلل ةيئزجلا ةرظنلاو «ىوهلاو ةيجازملا نع دعتبتو

 خيراتلا ربع دومجلاو راهدزالا نم ةددعتم لحارمب مولعلا هذه ترم 5

 . يمالسإلا

 ةغالبلا :نيملعلا نيذهل ةمدخ دوهجلا نم ديزم لذب نم دب ال  ه
 . ثيدحلا رصعلا يف ءزاجعإلاو

 ممألا ىدل ةيعيبطلاو ةيناسنإلا مولعلا هيلإ تلصوت امم ةدافتسالا نسحي  ؟

 . زاجعإلا ملعو ةغالبلا ثحابم ريوطت يف «ىرخألا

 ةغللا مولع ىلع ظافحلاب طبترم اهتيوهو ةمألا ةديقع ىلع ظافحلا نإ - 7

 .نيليلجلا نيملعلا نيذه اهتلمج نمو «نيدلاو

 ىلع اولبقي ىتح ؛ نيئشانلاو ةبلطلل نيملعلا نيذه ثحابم طيسبت يغبني - 4

 .اهملعت

 ليكولا معنو انبسح وهو «قيفوتلاو نوعلا نم ًاديزم لأسن هللاو

 هب

0 

 لمه كابا 00



 ''عجارملاو رداصملا

 :بتكلا :ًالوأ

 «ىلوألا ةعبطلا ءىمورلا دهف .د ةرشع عبارلا نرقلا يف ريسفتلا تاهاجتا -

 .م1987/ها1/

 ءرصم «ىبلحلا ىبابلا ىفطصم ةكرش « ىطويسلل «نآرقلا مولع يف ناقتإلا -"

 .م191/8 /ه794١ «ةعبارلا ةعبطلا

 راد «ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم هققح «ةبيتق نبال «بتاكلا بدأ

 هيو هيعمل

 ثارتلا ءايحإ راد ءدوعسلا ىبأل .ميركلا نآرقلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ -

 . توريب « 0

 ةعبطلا «توريب «ةريسملا راد «رتير ٠ .ه قيقحت «يناجرجلل «ةغالبلا رارسأ 6

 .م1947 /ه1807 «قغلاثلا

 «ةنماثلا ةعبطلا «ةرهاقلا «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «بياشلا دمحأ .بولسألا 5

 .ما

 .ةرهاقلا «رصم ةضهن راد «نيسح رداقلا دبع روتكدلا

 ملو اهب انهون يتلا كلت نود « ةرشابم اهيلإ انوزع يتلا عجارملاو رداصملا ركذب انيفتكا قيد

 ريغ ةروصب اهنم اندفتسا يتلا كلتالو « ًانيعم ًاصن اهنم سبتقن ملو اهانركذ وأ ء اهسردن

 +8 ريب اب ةرشام

 عال

 مج 5

 ل



 دمحأ دمحم .د .هروسو ميركلا نآرقلا تايآ بيترت يف ينايبلا زاجعإلا -
 .م1905/ه849 ؛ىلوألا ةعبطلا «ةيلودلا تاعوبطملا راد «مساق فسوي
 يف عمجلاو ةينثتلاو دارفإلل ةيليلحت ةسارد ,ظافلألا غيص يف ينايبلا زاجعإلا - 3

 «ةرهاقلا «ةيمالسإلا نيسحلا ةعبطم .يرضخلا نيمألا دمحم .د ءنآرقلا .
 .م11 /ه1417١ .ىلوألا ةعبطلا

 :ةينايبو ةيوغلو ةينآرق ةسارد «قرزلا نبا لئاسمو «نآرقلل ينايبلا زاجعإلا ١١
 . ةثلاثلا ةعبطلا ءرصمب فراعملا راد .(ئطاشلا تنب) نمحرلا دبع ةشئاع .د

 تايلكلا ةبتكم .نوخيش ديسلا دومحم .د ءنآرقلا مظن يف زاجعإلا ١
 .م1 /ه194 .ىلوألا ةعبطلا ؛ةرهاقلا «ةيرهزألا

 ةعبطلا ءرصمب فراعملا راد ءرقص ديسلا قيقحت «ىنالقابلل .نآرقلا زاحعإ_١؟

 ٠ .ةسماخلا

 صئاصخل ةفشاك ةسارد  نيقباسلا تاسارد يف زاجعإلا - نآرقلا زاجعإ ١
 «توريب .ةفرعملا راد «بيطخلا ميركلا دبيع ءاهريياعمو ةيبرعلا ةغالبلا

 000 .م191/8 /ه198١ .ةيناثلا ةعبطلا

 ء«فرش ينفح .د «قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ينايبلا ميركلا نآرقلا زاجعإ 4 ١-
 ءةرهاقلا «ءعبارلا باتكلا ,؛ةيمالسإلا د ىلعألا سلجملا
 .م19070 مه

 ةيعامتجالاو ةينوناقلا مولعلا يف ةنسلا قدصو ميركلا نآرقلا زاجعإ ١6
 «ةثلاثلا ةعبطلا ءميلحلا دبع لمحم .د .ةفسلفلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 برغملا «ساف .م1904 /مه89

 ةسسؤم «ىفطصم نسح ديسلا دومحم «ةينآرقلا ةصقلا يف يوغللا زاجعإلا 7
 ما «ىلوألا ةعبطلا «ةيردنكسإلا «ةعماجلا بابش

 «ةيناثلا ةعبطلا ء«توريب «ىبرعلا دئارلا راد «يبلاعثلل ءزاجيإلاو زاجعإلا
 .م198 مها

 عا

 مه 1
 ل



 .م 1946 «ةنماثلا ةعبطلا «توريب «نييالملل ملعلا راد «يلكرزلل مالعألا

 قيقحت «ةيميت نبا «ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا 4

 ةعبطلا «توريب «ليجلا راد «يلعزلا ميهاربإ دمحمو يناتسرح ماصع

 .م1991 ١517/ «ىلوألا

 هدوهجو هتايح «ةيبرعلا ةغالبلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف مامإلا يبيطلا مامإلا

 ءايزيلام 8هله# آنآءات16 5211 8812,رشن ء«ريجنز تعفر دمحم .د «ةيملعلا

 00 م1554 «ىلوألا ةعبطلا

 دمحم خيشلا قيقحت «نيدباع رسيلا وبأ دمحم ءزاجعإلا تايآ يف زاجيإلا ١

 .ما6 /مها8 «ةيناثلا ةعبطلا «قشمد «رئاشبلا راد « حجار ميرك

 معنملا دبع دمحم .د حرش «ينيوزقلل , ةغالبلا مولع يف حاضيرلا د

 /ه٠5١“ «ةسماخلا ةعبطلا «توريب «ىنانبللا باتكلا راد «ىجافخ

 .ما158

 راد «نيرخآ عم محلم وبأ دمحأ روتكد قيقحت «ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا 7

 .م 19/1 /ه1٠5١ا/ «ةثلاثلا ةعبطلا ءتوريب «ةيملعلا بتكلا

 ةعبطلا «توريب «ةريسملا راد «يكسفوكشتارك قيقحت «زتعملا نبا «عيدبلا 1 5

 .م1987 /ه5٠5١ «ةثلاغلا

 «يودب دمحأ روتكدلا :قيقحت «ذقنم نب ةماسأ .ءرعشلا دقن يف عيدبلا

 ةرازو رشن «ىفطصم ميهاربإ ذاتسألا ةعجارم «ديجملا دبع دماح روتكدلاو

 «ةرهاقلا ء«ةفاقثلل ةماعلا ةرادإلا ءىموقلا داشرإلاو ةفاقثلا

 : .م1950 مه

 رداقلا دبع ىفطصم هثيداحأ جرخ .يشكرزلل .نآرقلا مولع يف ناهربلا "5

 .م1988 /ه١ 504 «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءاطع

 ةعبطلا «ةرهاقلا «فراعملا راد «فيض ىقوش 5 « خيراتو روطت ةغالبلا "7

 .ةسداسلا

 ع6

00 

 أ
5 

 0 هولي هازغ 7“
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 ملعلا راد «نيمأ خيش يركب .د .ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا 8

 مآ «ةنماثلا ةعبطلا .توريب «نييالملل

 «نامع «ناقرفلا راد «سابع نسح لضف .د ءاهنانفأو اهنونف ةغالبلا 84
 .م1985 مه «ىلوأللا ةعبطلا

 «ةبهو ةبتكم «ىسوم وبأ دمحم .د «يرشخمزلا ريسفت يف ةينآرقلا ةغالبلا

 .م198/8 //ه155048١ «ةيناثلا ةعبطلا

 ىحتف .د «ةنراقم ةينف ةيخيرات ةسارد «خيراتلاو نفلا نيب نآرقلا ةغالب ١"

 .ةيردنكسإلاب فراعملا راد «رماع دمحأ

 راد ءسابع نسح لضف .د «ةيعبتلاو ةلاصألا نيب اهيلع ىرتفملا ةغالبلا 7
 .م1989 /ه١٠5١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب «رونلا

 .رصمب فراعملا راد « نيمأ ىفطصمو مراجلا ىلع .ةحضاولا ةغالبلا "9

 .م1959 /ه789١ .«نورشعلاو ةيداحلا ةعبطلا

 «ةيملعلا بتكلا راد «يسولألل .؛برعلا لاوحأ ةفرعم يف برألا غولب "4
 . ةيناثلا ةعبطلا «.توريب

 ناَّمَع ءرامع راد «يدلاخ حاتفلا دبع حالص 8 «نآرقلا زاجعإ ىف نايبلا 5

 .م19947 /ه1417١“ «ةئلاثلا ةعبطلا

 يجناخلا ةبتكم ءنوراه مالسلا دبع قيقحت .ظحاجلل «نييبتلاو نايبلا "5

 ,ما19ا5 مه 6 «ةعبارلا ةعبطلا «رصمب

 ةعبطلا «بلح ءرصنلا راد ءرتع نسح .د .ةدلاخلا ةزجعملا تانيب "7

 .ما1905 /مه06 «ىلوألا

 « ةيناثلا ةعبطلا «توريب «يبرعلا باتكلا راد «يعفارلل «برعلا بادآ خيرات 8

 .ما4 /مه

 راد «فيض ىقوش روتكدلل «ىمالسإلا رصعلا «يبرعلا بدألا خيرات “4
 .رشع ةسداسلا ةعبطلا .ةرهاقلا «فراعملا

 الك

 مه 1
 ل



 راد ءفيض يقوش .د «لوألا يسابعلا رصعلا «يبرعلا بدألا خيرات -4
 . ةنماثلا ةعبطلا ءرصمب فراعملا

 دمحم بيجن «يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخآ ىتح ىبرعلا رعشلا خيرات ١

 .ما185 «برغملا ء«ءاضيبلا رادلا «ةفاقثلا راد ١ ىتيبهبلا

 «توريب «ةفاقثلا راد .سابع ناسحإ .د .؛برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات -47
 .ما145 /ه5٠5١ «ةسماخلا ةعبطلا

 «ثارتلا راد ءرقص دمحأ ديسلا هحرش «ةبيتق نبا .نآرقلا لكشم ليوأت -5“
 .ةرهاقلا

 روتكدلا قيقحت .نآرقلا زاجعإ نايبو رثنلاو رعشلا ةعانص يف ريبحتلا ريرحت 45
 .ه1787 «ةرهاقلا «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا ,ءفرش ينفح

 «ةنماثلا ةعبطلا «قورشلا راد .ءبطق ديس ء.نآرقلا يف ينفلا ريوصتلا 5
 ش .م1987 /ها 10

 .ىبرعلا ركفلا راد «ديسلا عيفش 5 « ةيدقن ةيغالب ةيؤر « ىنايبلا ريبعتلا 45

 .م1987 /ه05٠5١ «ةيناثلا ةعبطلا

 «ةيناثلا ةعبطلا ء«ركفلا راد ءىسلدنألا نايح ىبأل .طيحملا رحبلا ريسفت -41
 .م1987 /ءها 07

 «فراعملا راد ءنمحرلا دبع ةشئاع .د «ميركلا نآرقلل ينايبلا ريسفتلا
 . ةسداسلا ةعبطلا «ةرهاقلا

 ءركفلا راد «ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ ىمسملا يواضيبلا ريسفت 4
 .ما65 مه «٠ تورس

 «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يزارلل ءريبكلا ريسفتلا ٠
 م١٠16 مه

 راد ةعبط ءدمحأ نيسح ىفطصم حيحصتب «يرشخمزلل .فاشكلا ريسفت ١
 .م1545/ه15 «يبرعلا باتكلا
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 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ء.اضر ديشر دمحيم «رانملا ريسفت 0

 .ما191/

 عورشم «سداسلا نرقلا ىلإ هروطتو هسسمأ برعلا دنع يغالبلا ريكفتلا ت1

 .م١114 «ةيسنوتلا ةعماجلا تاروشنم «دومص يدامح «ةءارق

 :روتكدلا قيقحت «ىضرلا فيرشلل «نآرقلا تازاجم ىف نايبلا صيخلت 4

 .ما5 «توريب «ةايحلا ةبتكم راد «دلقم دومحم ىلع

 نمحرلا دبع هحرش «ىنيوزقلا بيطخلل ,ةغالبلا مولع ىف صيخلتلا ل 66

 ْ | . يبرعلا ركفلا راد «يقوقربلا

 دمحم روتكدلاو هللا فلخ دمحم قيقحت .نآرقلا زاجعإ ىف لئاسر ثالث 7

 .م1154 /ها/ «ةيناثلا ةعبطلا «رصمب فراعملا راد «مالس لولغز

 «ىنودربلا ميلعلا دبع ديِحَأ حيحصت « ىبطرقلل «نآرقلا ماكحأل عماجلا ا /

 .ما14 /ه11ا/7 «ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم ؛«ةيناثلا ةعبطلا

 .ركفلا راد «يطويسلل .ريذنلا ريشبلا ثيداحأ نم ريغصلا عماجلا

 «توريب «ركفلا راد «ىمشاهلل . عيدبلاو نايبلاو يناعملا يف ةغالبلا رهاوج 4

 .ماكخل /مه'105 «ةرشع ةيناثلا ةعيطلا

 عم ةعوبطم «فاشكلا ريسفت ىلع يقوزرملا نايلع دمحم خيشلا ةيشاح

 .فاشكلا

 دمحم قيقحت «ىنالقسعلا رجح نبا «ةنماثلا ةئملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلا ١

 .م1515 /ه١1؟ 86 «ةيناثلا ةعبطلا ؛«ةثيدحلا بتكلا راد .قحلا داج ديس

 «يرايبلا ميهاربإو ءاقسلا ىفطصم هححص «,ىربكعلا حرشب ىبنتملا ناويد "5

 .ركفلا راد ءىبلش ظيفحلا دبعو

 « ىجناخلا ةبتكم «ركاش دمحم دومحم قيقحت « ىناجرجلل «ةيفاشلا ةلاسرلا 61

 . (زاجعإلا لئالد باتك عم ةعوبطم) . ةرهاقلا
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 «نييالملل ملعلا راد «ةرايط حاتفلا ديع فيفع ,يمالسإلا نيدلا حور 21

 .مآ١١٠6 .نوثالثلاو ةيناثلا ةعبطلا .توريب

 هللا ةدوع .د ءدحاو يوغل لصأ نم ةقتشملا غيصلا عونت يف زاجعإلا رس 65
 ةعبطلا «توريب .ةلاسرلا ةسسؤمو «.نامع «ريشبلا راد «يسيقلا عينم

 114111 ىلا

 «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يجافخلل .ةحاصفلا رس "5
 .م1985/ه١ دا

 «يطويسلل «نايبلاو يناعملا يف نامحلا دوقعب ة ةامسملا ةزوجرألا حرش -كا/

 .مما مه .رصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم

 يبابلا ىفطصم ةعبط نع ةروصم) «توريب .رورسلا راد .صيخلتلا حورش 7
 .(يلعلا

 مولعلا ءايحإ راد «نايرعلا دمحم هعجار «ةبيتق نبا .ءارعشلاو رعشلا 3-5

 .ما14 مها «ةعبارلا ةعبطلا .توريب

 « توريب «ةيملعلا بتكلا راد « يقوش دمحأ موحرملا رعش «تايقوشلا لاى

 ا مه

 «ةماميلاو ءريثك نبا راد ءاغبلا بيد ىفطصم .د قيقحت ,يراخبلا حيحص ال١

 .ماو41/ مها .ةثلاثلا ةعبطلا .توريب

 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل «نيمأ دمج «مالسإلا ىحض ال"

 . ةثلاثلا ةعبطلا ماها

 ةعبطلا .. توريب د ةسسؤم , يدابآ زوريفلا .طيحملا سوماقلا داك

 .م1980/ه5١ 04 «ةيناثلا

 "ا يرخا عم رافخلا دبع يتفملا قيقحت «يبيطلل «ننسلا يتئاقح نع فشاكلا 4
 .ه417١ .ىلوألا ةعبطلا «ناتسكاب «ةيمالسإلا مولعلاو نآرقلا ةرادإ
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 عمجملا «ثوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت .ظحاجلل «ناويحلا باتك ت6

 .م1959 ه4 «ةئلاثلا ةعبطلا «.توريب «يمالسإلا يبرعلا يملعلا

 بتكلا راد «ةحيمق ديفم .د قيقحت .يركسعلل .نيتعانصلا باتك 57

 .م١198 /ه١0٠5١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا

 ءيولعلل ءزاجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسأل نمضتملا زارطلا باتك

 .ما685 مها «ثتوريب «ةيملعلا بتكلا راد

 مولعلا راد «ةفيلخ جاحلا «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نوئنظلا فشك

 . توريب «ةثيدحلا

 .ما1و34 «توريب «ةيبرعلا ةضهنلا راد « قيتع زيزعلا دبع .د « عيدبلا ملع 9

 .ما1 «توريب «ةيبرعلا ةضهنل خهنلا راد « قيتع زيزعلا دبع 26 «نايبلا ملع ٠

 «توريب «ةيبرعلا ةضهنلا راد «قيتع زيزعلا دبع .د «يناعملا ملع - ١
 .م1984 /ه

 م ِ ٍ ريب يغ بلا م .م9/8265١ «ةيناثلا ةعبطلا «.توريب «ملقلا راد « يغا .ةغالبلا 4

 كيفم .د قيقحت «يناوريقلا قيشر نبا «هدقنو رعشلا ةعانص يف ةدمعلا 3"

 .م1947 /ها7٠5١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ةحيمق

 ةعبطلا « تو ريب «ةيملعلا بتكلا راد «روزرز ميعن ةعجارم «رعشلا رايع - 5

 .م1987 /ها٠5١” «ىلوألا

 «قيلعتو دقن عم رضاحلا انرصع ىتح ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نآرقلا زاجعإ ةركف - 6

 9 7 1 قم يي ميعم /ه٠٠5١ «ءةيناثلا ةعبطلا ءت «ةلاسرلا ةسسّوم « : ١

 .م1

 /ه755١ «ةرهاقلا «ىبرعلا ركفلا راد «ىلوخلا نيمأ .لوقلا نف 9 5

 .ما117

 ةعبطلا « رصمب فراعملا راد « فيض يقوش 5 .ةيوحنلا سرادملا /ا/

 . ةعبارلا
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 «ةئلاثلا ةعبطلا «ةدج «ةرانملا راد «ةنابط يودب .د «ةيبرعلا ةغالبلا مجعم

 .ما4848 مه

 «فراعملا ةأشنم «ديع ءاجر .روطتلاو ةينقتلا 7 ةغالبلا ةنسلف - 4

 ةيودكسإلا

 «ةرهاقلا «فراعملا راد « فيض ىقوش 3 «ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا_

 . ةرشاعلا ةعبطلا

 راد «يوانملل «ريذنلا ريشبلا ثيداحأ نم ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف ١
 .ركفلا

 «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «قورشلا راد .,بطق ديس ءنآرقلا لالظ يف 47
 .م191/0 /ه6

 قيقحت «يدادغبلا رديح نب دمحم .رعشلاو رثنلا دقن ىف ةغالبلا نوناق 3

 «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم « ليجع ضايغ نسحم روتكدلا

 .ما١1 مه

 .م1985 «ةقراشلا «تارامإلا باتك داحتا «تارامإلا نم دئاصق 4

 دبع زيزعلا دبع .د «ةيبرعلا ةغالبلا نيودت ىف اهرثأو ينآرقلا زاجعإلا ةيضق 6
 .م1986 /اه505١ «ىلوألا ةعبطلا .توريب «بتكلا ملاع ؛ةفرع يطعملا

 .توريب «فراعملا ةبتكم «دربملل .بدألاو ةغللا يف لماكلا 47

 دبع نب نيدلا زع .زاجملا عاونأ ضعب يف زاجيإلا ىلإ ةراشإلا باتك 417
 . توريب .ةفرعملا راد ,مالسلا

 روتكدلا قيقحت «ىبيطلل «نايبلاو عيدبلاو ىناعملا ملع ىف نايبتلا باتك ل

 /مه5١ا/ «ىلوألا ةعبطلا .ءتوريب «بتكلا ملاع «ىلالهلا رطم ةيطع يداه

 .ما4

 ةبتكم «ركاش دمحم دومحم قيقحت «ىناجرجلل .زاجعإلا لئالد باتك 4

 .ةرهاقلا .ىجناخلا
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 «ةيملعلا بتكلا راد «ةحيمق ديفم قيقحت . يركسعلل « نيتعانصلا باتك ٠

 .م١198١ /ه١٠15١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب

 توريب «ةيملعلا ةبتكملا «رفعج نب ةمادقل بوسنملا .رثنلا دقن باتك ٠١

 .ما58 مها

 ةعبطلا «ةدج «ةرانملا راد ءملسم ىفطصم .د «نآرقلا زاجعإ يف ثحابم ٠

 .م19848 /ه504١ «ىلوألا

 دبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت .رعاشلاو بتاكلا ةعانص ىف رئاسلا لثملا *٠ 

 .م١1941١/ه١1١15١ «توريب «ةيرصعلا ةبتكملا «ديمحلا

 داؤف دمحم .د قيقحت «ىنثملا نب رمعم ةديبع ىبأل «نآرقلا زاجم -4

 .ةرهاقلا ءىجناخلا ةبتكم « نيكزس

 ةعبطلا «ةدجب ىندملا راد ءركاش دمحم دومحم .نآرقلا زاجعإ لخادم 6

 .م17١٠1 /ها477 «ىلوألا

 «توريب «ةايحلا ةبتكم راد « ىهيشبألل «فرظتسم نف لك ىف فرطتسملا 5

 .مآ5٠

 «يمالسإلا بتكملا «ينابلألا قيقحتب «يزيربتلل حيباصملا ةاكشم /٠١-

 .توريب «ةئلاثلا ةعبطلا .ىقشمد

 . توريب «بتكلا ملاع «ءارفلل «نآرقلا ىناعم

 ةأشنم «رماع دمحأ ىحتف روتكدلا «ىنآرقلا بولسألا ىف ةيناثلا ىناعملا 4
 .م191/17 ,ةيردنكسإلا ,فراعملا

 دمحم داشر .د ءرارسأو فئاطل «يوغللا هزاجعإ يف ميركلا نآرقلا عم ٠

 .م19197 /ه5415١ «ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا «رانملا راد ءملاس

 ةبتكملا «نيشال حاتفلا دبع .د .نآرقلا بيلاسأ ءوض يف يناعملا ١

 .م19817 «ةعبارلا ةعبطلا «ةيومألا
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 ييحم دمحم قيقحت « يسابعلل «صيخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم ١

 .توريب ء«بتكلا ملاع «ديمحلا دبع نيدلا

 سمش دمحأ هححص «يطويسلل «نآرقلا زاجعإ يف نارقألا كرتعم 1١
 .م158 /ه104١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا

 مقر مويلا باتك ةلسلس نمض «يوارعشلا يلوتم دمحم «نآرقلا ةرجعم 65

 .ةرهاقلا «مويلا رابخأ نع ردصت « 5

 «ىقابلا دبع داؤف دمحم هعضو .ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا 5
 .ما65 «لوبناتسإ «ةيمالسإلا ةبتكملا

 ثارتلا ءايحإ ةرادإ رشن «نيرخآ عم ىفطصم ميهاربإ .طيسولا مجعملا 57

 .رطق ةلودب يمالسإلا

 نيمأ قيقحت «رابجلا دبع يضاقلا .لدعلاو ديحوتلا باوبأ يف ينغملا ١7

 «ىلوألا ةعبطلا ءيموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو رشن ءيلوخلا
 .م1550 مه

 ص دمحأ , مولعلا تاعوضوم ىف ةدايسلا راد حابصمو ةداعسلا حاتفم 1١8

 باهولا دبعو «ةركب لماك لماك قيقحت ءمداز يربك شاطب ريهشلا ىفطصم

 . رصم «ةثيدحلا بتكلا راد ءرونلا وبأ

 .توريب «ةديدجلا ةيملعلا ةبتكملا «ىكاكسلل . مولعلا حاتفم ١6

 .ما4 «ةسماخلا ةعبطلا .توريب .ملقلا راد .نودلخ نبا ةمدقم ١٠

 .ركفلا راد ءيناقرزلل .نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم ١

 دمحم .د ؛لجو زع هللا باتك يف ةيبدأو ةيملع تالمأت «نآرقلا عئاور نم ١١١
 . قشمد «ىبارافلا ةبتكم « ىطوبلا ناضمر ديعس

 بيبحلا دمحم قيقحت «ىنجاطرقلا مزاح ءابدألا جارسو ءاغلبلا جاهنم 1717

 .ما١154 «ةيناثلا ةعبطلا .توريب «ىمالسإلا برغلا راد «ةجوخلا نبا
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 «ةيمالسإلا رانملا ةبتكم ءديوس رون دمحم .لفطلل ةيوبنلا ةيبرتلا جهنم 4
 .م1984 /ه١ 54٠04 «ةيناثلا ةعبطلا ءتيوكلا

 يواصلا ىفطصم .د .هزاجعإ نايبو نآرقلا ريسفت يف يرشخمزلا جهنم 6
 . ةثلاثلا ةعبطلا «فراعملا راد «ينيوجلا

 دمحأ ديسلا قيقحت .يدمآلل «يرتحبلاو مامت يبأ رعش نيب ةنزاوملا 57
 .ةعبارلا ةعبطلا «ةرهاقلا «فراعملا راد ءرقص

 ءرعشلا ةعانص نم عاونأ ةدع يف ءارعشلا ىلع ءاملعلا ذخآم حشوملا 7
 .ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد ,يواجبلا دمحم يلع قيقحت «ينابزرملل

 ةعبطلا «تيوكلا «ملقلا راد ءزارد هللا دبع دمحم .د .ميظعلا ًابنلا 576
 .م191/ا/ /ه1191/ «ةعبارلا

 «ناقرفلا راد «يدلاخلا حالص .د .«بطق ديس دنع ينفلا ريوصتلا ةيرظن 6

 .م197 /ه5407١ «ىلوألا ةعبطلا ءنامع

 ةعبطلا «ةرهاقلا «قورشلا راد .بطق ديس .هجهانمو هلوصأ ىبدألا دقنلا
 م5008 ه4 ءةنماثلا

 حالص .د .أ «نآرقلا زاجعإ لوح ةيبدأو ةيدقن تاسارد يبدألا دقنلا ١
 /ه577١ «ءةرهاقلا «ثيدحلا باتكلا راد .«باوتلا دبع دمحم نيدلا

 .مآ7

 «ةيملعلا بتكلا راد . ىجافخ معنملا دبع دمحم .د قيفحت ءرعشلا دقن "١

 . توريب

 «يئارماسلا ميهاربإ روتكدلا قيقحت ءزاجعإلا ةيارد يف زاجيإلا ةياهن
 «ندرألا ءنامع ؛عيزوتلاو رشنلل ركفلاراد «يلع وبأ تاكرب دمحم روتكدلاو
 .مم6

 دمحم قيقحت «يناجرجلا يضاقلل ءهموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا -4
 يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم «يواجبلا دمحم يلعو «ميهاربإ لضفلا وبأ
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 تايرودلا :ًايناث

 ةيليلحت ةسارد ءبطق ديسو يرشخمزلا نيب ريسفتلا ةيجهنم يف ديدجتلا ١
 تاساردلاو ةعيرشلا ةلجم ءريجنز تعفر دمحم .د «ةنراقم ةيقيبطت

 لوألا عيبر (15) ددعلا «تيوكلا ةعماجب يملعلا رشنلا سلجم .ةيمالسإلا
 .م١٠7 ١ وينوي مه 7

 حرش ريدقلا ضيف باتك لالخ نم يوبنلا ثيدحلا يف ةيدقنو ةيعيدب لئاسم - ؟
 ةمكحلا ةلجم يف رشن «ريجنز تعفر دمحم .د ؛يوانملل ريغصلا عماجلا
 بآ قفاوملا .ه147١ 5 ةيناثلا ىدامج «0) ددعلا ء«رتسشنام ىف ةرداصلا
 ١ ما
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00 
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 فلؤملا راثا نم

 ةعوبطملا بتكلا :ًالوأ

 ١ ةفاقثلا ةبتكم .عمتجملاو درفلا ءانب يف هراثآو ناميإلا ةيمهأ بمكة.١1409ه

 / .ناولع هللا دبع روتكدلاو «قباس ديسلا خيشلا هل مدق دقو . مم848

 اهظرق «ةفداه ةيخيرات تايحرسم ةلسلس نمض ةيحرسم ؛كومريلا لالظ يف -؟
 هدير الام دي دستلا ةلحصو يب تفوتوب «قورافلا لاو ضرع نلوقكدلا
 ايزيلام . ضايرلاب ىمالسإلا بدألا ةلجمو ء(«اكيرمأ)“ ةفرعملا ةيمالسإ
 ميركلا نآرقلا رادو «قشمدب رانملا راد نع «ةيناثلا ةعبطلا تردصو .م
 .م 5١٠١١ توريب

 ةيخيرات تايحرسم ةلسلاس نمض «يبويألا نيدلا حالص رصانلا كلملا -
 ةلجم اهب تهونو «تجهب ىفطصم دهاجم روتكدلا ذاتسألا اهظرقو «ةفداه
 بدألا ةلجمو «(اكيرمأ) ةفرعملا ةيمالسإ ةلجمو «(ايزيلام) ديدجتلا
 رانملا راد نع «ةيناثلا ةعبطلا تردصو .م19141/ ايزيلام . ضايرلاب يمالسإلا

 .م١١٠7 توريب ميركلا نآرقلا رادو «قشمدب

 (عدتد# اناناتال0 5080.8110) راد رشن «ةيملعلا هدوهجو هتايح يبيطلا مامإلا -4
 دبع روتكدلا ذاتسألاو ءيواطنطلا يلع خيشلا هل مدقو .م1494 ايزيلام

 | . فيرشلا رهزألا ةعماج ريدم بئان فيلخ فيطللا
 (5هله8 انآءاتا/811./)05») راد رشن (قيقحت) ,يطوبسلل «ليلذلا دبعلل ليلجلا حتف 5

 مسق سيئر «يناعلا راهقلا دبع روتكدلا ذاتسألا هظرقو .م9944١ ايزيلام

 هعبط متو ءايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلاب ةيثيدحلاو ةينارقلا تاساردلا
 .م7١٠7 «قشمدأرقا رادب ةيناثلا ةرملل

 منذو

0 

 مه أ
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 راثملا راد نع .رصاعملا ىمالسإلا ركفلا ىف ةفرطتم ةيديدجت تاهاحتا 1

 .م١١٠5 /ه١57١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب ميركلا نآرقلا رادو «قشمدب

 روص ىف ةرثؤملا لماوعلل ةيليلحت ةسارد . ىسابعلا رعشلا ىف هيبشتلا نف ا/

 لالخ نم ةيبولسألا اهتميقو روصلا كلت روطتو «يسابعلا رصعلا يف هيبشتلا

 وبأ «نامألا رادو .قشمد ءأرقا راد (ةاروتكدلا ةلاسر) «يدورابلا تاراتخم

 .م١١1” /ه577١ «ىلوألا ةعبطلا «يبظ

 راد نع ءازجأ ةسمخ (8) اهنم ردص «ةيجيتارتسا ةيراضح تاسارد ةلسلس 4

 : يهو .م7١٠7 توريبو قشمدب قيفوتلا رادو أرقا
 . ةنسلا لالظ يف :لوألا ءزجلا

 لصألا يف) ةيمالسإلا ةوعدلا يف ايلعلا ةيراضحلا ميقلا :يناثلا ءزجلا

 .(مكحم ثحب

 لصألا يف) هيضراعم ءارآ عم لماعتلا يف نآرقلا ةيجهنم :ثلاثلا ءزجلا

 مالسإلا نيب ةيخيراتلا تاقالعلا روذج يف ةيعوضوم ةءارق : عبارلا ءزجلا

 . (مكحم ثحب لصألا يف) ةيدوهيلاو

 .م7١١1 «قشمد «ةبيتق راد .يبرعلا بدألا يف سكاعملا هاجتالا 4

 ٠ (عبطلا تحت) .م1١٠5قشمد «قيفوتلا رادو ءأرقا راد «ةايحلا يحو نم- .

 ةمكحملا تالحملا ىف ةمكحملا ثوحبلا -ب

 ىلع ةيقيبطت ةسارد .«ىمالسإلا ثارتلا قيقحت ىف ةيجهنملا لوصألا نم-١

 «ةفلتخملا ةثالثلا هتاقيقحتو يبيطلا مامإلل نايبلا يف نايبتلا باتك تاقيقحت

 ددعلا «ناتسكابب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةيلوح «ىغالبلا ثارتلا قيقحت

 .(578- )5١1 ناتسكاب دابآ مالسإ .م996١ ماعل «عباسلا

 «يسيطلا مامإلل ننسلا قئاقح نع فشاكلا باتك قيقحت لوح ةيملع اياضق - "؟

 دلجملا نم ثلاثلاو يناثلا نيددعلا «بتكلا ملاع ةلجم «ثارتلا قيقحت

 خ4
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 -1860) ةيدوعسلا ضايرلا .م١٠٠٠ «ليربأو سرامو رياربفو رياني .(050)
44) 

 ةيمالسإ ةلجم .ىبدألا دقنلا «ةيرعشلا ضارغألا يف ةيمالسإ طباوض -'
 ةنسلا ١7 ددعلا «نطنشاوب ىمالسإلا ركفلل ىملاعلا دهعملا «ةفرعملا

 )1975-١١54( ءاكيرمأ  نطنشاو ,م1948-ه1514١1-5194 «ةثلاثلا

 ةيليلحت ةسارد ءبطق ديسو يرشخمزلا نيب ريسفتلا ةيجهنم يف ديدجتلا  ؛
 ياسا كانا ربلاو# ةفيرشلا ةلمقم و ىضالبلا نيسفللا راقب ةيفيبطت
 .(11-88) تيوكلا .م5 00١ «وينوي «(55) ددعلا ؛تيوكلا ةعماج
 ةغللا يف ةيمالسإلا ةودن ىلإ مدقم ثحب) ؛يمالسإلا بدألا ىلع ءاوضأ 5

 موي يف كلذو ءايزيلامب ةيملاعلا .ةيمالسإلا ةعماجلا ءاهبادأو ةيبرعلا
 يبرعلا خيراتلا ةلجم .يمالسإلا بدألاو يبدألا دقنلا (م1947/١٠ 4
 ماك فيص /”07 ددعلا يف رشن ,ةبراغملا نيخرؤملا داحتا اهردصي
 .(؟0-59) برغملا  طابرلا

 ةلجم .ةراضحلا ةفسلف .ةيمالسإلا ةوعدلا يف ايلعلا ةيراضحلا ميقلا -5
 ةقراشلا . م٠٠ ةنسل ١ ددعلا «تارامإلا باتك داحتا «تاسارد
 .(5 ٠ 5) تارامإلا

 ريسفت .ةيدوهيلاو مالسإلا نيب ةيخيراتلا تاقالعلا روذج ىف ةيعوضوم ةءارق

 ىف رشن «ةيراغملا نيخرؤملا داحتا اهردصي «ىبرعلا خيراتلا ةلجم , خيراتلا

 . (*91 59/7/) برغملا  طابرلا .م١١٠7 فيص ١4/ ددعلا

 ركفلا «يمالسإلا عيرشتلل ةيساسألا رداصملا لوح ةرصاعم تاهبش-4
 ماع نم ال رهش يف رداصلا اف ددعلا يف رشن «ةمكحلا ةلجم «يمالسولا

 , (* 7591_9100 ايناطيرب  زديل .هاه7

 «ةيبدألا ةينآرقلا تاساردلا .هيضراعم ءارآ عم لماعتلا يف نآرقلا ةيجهنم 4
 «ةقراشلا .م١١٠٠ ماعل ١5 ددعلا .تارامإلا باتك داحتا ؛تاسارد ةلجم
 )181١-180(. تارامإلا

1) 
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 (ةيدقن ةءارق) يسابعلاو يومألا نيرصعلا يف ضراعملا يسايسلا رعشلا ٠-
 «ةيراغملا قيخدؤملا داحتا اهردصي ةليرغلا خيراتلا ةلجب .يبدألا دقنلا

 )691-١59(. برغملا طابرلا .م١١١ 7 ليربأ ؟١ ددعلا يف رشن

 تاساردلا «ماشه نبا ةريسل يليهسلا حرش يف ةيدقنو ةيغالب لئاسم-١

 يف «ىرقلا مأ ةعماج ءاهبادآو ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلا مولع ةلجم «ةيغالبلا
 ةيدوعسلا ةكم .م7١٠٠ رايأ ءه1477١ ماعل "” رهش ؟ 4 ددعلا ١5 دلجملا

 1١١-581 ١(. ه9)

 ةلجم «ةيبدألا ةينآرقلا تاساردلا .ناودعلاو ملظلا اياحض ءايبنألاو لسرلا-

 .م١٠٠؟ ربمتبس/ه5575١ بجر رهش ١0 ددعلا يف رشن «ةمكحلا

 .(3751-5347/) ايناطيرب  رتسشنام

 ةماقملاو قطنلاو ةغللا بويع ةودنل حشر .«برعلا ثارت يف مالكلا بويع- ١١

 خيراتلا ةلجم «دقنلاو ةغالبلا .م١٠7 7 ناسين 70  ؟ 4 ةيندرألا ةعماجلا يف

 طابرلا .م7١٠5 فيرخ ؟ 5 ددعلا ةبراغملا نيخرؤملا داحتا اهردصي يبرعلا

 )59-5١(. برغملا-

 ةيوغللا ةرهاظلا «؛ثيدحلا رصعلا ىف ةيبرعلا ةغللا هجاوت ىتلا تايدحتلا 5

 ءاتش 50 ددعلا ةيراغملا نيخرؤملا داحتا اهردصي «ىبرعلا خيراتلا ةلجم

 )1759-717/١(. برغملا  طابرلا .مآ0٠*

 (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف) باتك يف يناعملا ملع لئاسم_- ٠١

 اهبادآو ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلا مولع ةلجم «ةيغالبلا تاساردلا .يوانملل

 ةكم .م57١ 5 ةيناثلا ىدامج 717 ددعلا ١5 دلجملا يف رشن ىرقلا مأ ةعماج

 .(1/801-850) ةيدوعسلا-

 ريدقلا ضيف) باتك لالخ نم يوبنلا ثيدحلا يف ةيدقنو ةيعيدب لئاسم- 7

 ةلجم «ةيدقنلاو ةيغالبلا تاساردلا .ىوانملل (ريغصلا عماجلا حرش

  رتسشنام .م١50" بآ /ه41715١ ةيناثلا ىدامج .؟1/ ددعلا ةمكحلا

 (0575- )585١ ايناطيرب
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 .يوانملل (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف) باتك يف نايبلا ملع لئاسم ١١
 مأ ةعماج ءاهبادآو ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلا مولع ةلجم «ةيغالبلا تاساردلا
 ةيدوعسلا  ةكم .ه ١575 لاوش 578 ددعلا ١١ دلجملا يف رشن ىرقلا

 .(8654-_-اله9)

 ةيفرعملا تاساردلا .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف يفرعملا دعبلا
 ددعلا ةبراغملا نيخرؤملا داحتا اهردصي .يبرعلا خيراتلا ةلجم .ةيبدألاو

 . (757-3750) برغملا  طابرلا .م7١٠5” فيرخ

 خيراتلا ةلجم :ةيغالبلاو ةيبدألا تاساردلا .يبرعلا رعشلا يف دسجلا ةغل- 9
 طابرلا «م١٠٠ ةءاتش 19 ددعلا ةبراغملا نيخرؤملا داحتا اهردصي .يبرعلا
 ١١-4350. برغملا-

 ريسفت .ةيحيسملاو مالسإلا نيب ةيجيتارتسالاو ةيخيراتلا تاقالعلا-"٠
 ددعلا «ةبراغملا نيخرؤملا داحتا اهردصي .يبرعلا خيراتلا ةلجم .خيراتلا

 . برغملا  طابرلا .م١٠5 عيبر 67

 ةلجم «ةيراضحلا ةينآرقلا تاساردلا .فلختلاو دومجلا عم نآرقلا ةكرعم ١
 . 0848- 401ا/ ايناطيرب .ه1577١ مرحم ١ ددعلا ؛ةمكحلا

 تاساردلا :هزاجعإ هوجو ىدحإ ميركلا نآرقلا يف لاحلا ىضتقم ةاعارم- 5
 .«تيوكلا ةعماج «ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةلجم «ةيغالبلا ةينآرقلا

 .485- ١إ/ تيوكلا 5٠١5 «لوألا نوناك رهش 54 ددعلا

 «ىبرعلا خيراتلا  خيراتلا ريسفت . ةيدحنلا ةيفلسلا ةوعدلل ةيفرعم ةءارق '” 

 5١-١١5. برغملا

 ةغالبلا .ًايدقنو ًايغالب فيرشلا ثيدحلا نتم ةمدخ ىف ةلوذبملا دوهجلا 45
 ةنسلا ةمدخ ىف ةلوذبملا دوهجلا ةودنل مدقم ثحب « ةقراشلا ةعماج «ةيوبنلا

 .ةحفص 7١ «ةقراشلا 20-70٠١50 - 5 ةدقعنملاو
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 جيلخلا ةفيحصو ثارتو مالسإلا رانم ةلجم يف ةروشنملا ىرخألا تالاقملاو

 ريغو يرشانو فاليإ لثم ةينورتكلالا عقاوملا ىلعو «برعلا رابخأو داحتالاو

 .كلذ

 الال ال
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 1100 .نآرقلاب يدحتلا
 ال ا و هوما اوت هينا قلخلا حصفأ يبنلا
 ا ال خا دوو وتس ماسلا + كَم يبنلا ةزجعم نآرقلا

 ا ا ا جب راسو عمات دب هرثأو دارقل كيصا

 يس لل لبا دالك لح تو 8 ربو عب اوك وما مهل عجب و ارفج  هحااقلا هه هوم دق دعو دل وق لع في بالا ارا

 0000 اا ةرحتسلا تيرس وأ
 [/1/171 55 تازجعملا عاونأ :ًايناث
 ا ةغالبلاب هتلصو زاجعإلا ملع : ًاثلاث

 50 ةغالبلاب ريسفتلا ملع ةلص :ًاعبار
 000 000 ريسفتلا مولع :ًاسماخ

 00000 ةيالاو ةروسلا عم" اسانم
 7 ا ا ا ا عفا كن سا

 000 ا ةغالبلا بتارم :ًانماث
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 1 نيودتلا لبق ام ةلحرم يف ةغالبلا :لوألا لصفلا

 ا ل ا مب و مم موب جتا تا ا وقل ا حل ديهمت

 ا ترو سبأ ب وطمس ب اهورت ويحلل ياتو ع مهنطومو برعلا :الوأ

 0 ا ا ف معلا وا با برعلا تاقبط :ًايناث

 2 م 1 مهيلع هللا لضف :ًاثلاث
 00 ا ا مهبدأو مهتغل ةميق :ًاعنااز

 00000 يلهاجلا رصعلا يف ةغالبلا : لوألا ثحبملا

 ام ىمالسإلا رصعلا ىف ةغالبلا : ىناثلا ثحبملا

 ب 00 اا 0008 رعشلا نم فقوملا :الوأ

 1 يا ا ةامتملا 1 ير دج نال د دا ع يدخل حج نص رعشلاب لَم يبنلا لثمت

 كلا وبنو مو داكن دع 00 هنومضم بسحب رعشلا ليضفت

 0 ا نايبلا نم نيدلا فقوم :ًايناث

 0 يي تمصلا ىلع مالكلا لضف
 0 ةقيقحلا نم ولخي امدنع مالكلا فرخز مذ
 ا واوا بويعلا نم نيملكتملا ضعب هيف عقي ام مذ

 0 ملكلا عماوجب هَ يبنلا دارفنا :ًاثلاث

 0 ميركلا نآرقلا زاجعإ ةيضق ” اعنا

 ا ا ىرخألا ممألا تاغل نم فقوملا :ًاسماخ
 000 ا ةغالبلل ةمخض ةيبدأو ةيوغل ةريخذ :ًاسداس

 000١ يومألا رصعلا يف ةغالبلا :ثلاثلا ثحبملا

 3111111 1ز1ز 1 ]111111 يسابعلا رصعلا يف ةغالبلا روطت : عبارلا ثحبملا

 0 يسابعلا رصعلا يف يراضحلا روطتلا نع ةحمل :ًالوأ

 00 نينابعلا يقل ف ةينايبلا تاظحالملا راهدزا :ًايناث

 ا يا ب ةغالبلا نيودت يف نييوغللا رود :ًاثلاث
 010 ةغالبلا نيودت يف ةلزتعملا رود :ًاعبار
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 56 ماب قب لن دما وبيوت وكم ةغالبلا نيودت ىف ةفسالفلا رود :ًاسماخ
 6-0 ا ةغالبلا ريوطت ىف دقنلا رود :ًاسداس
 ها ةاععألا نع فينعلا ةيادب :ًاعباس

 ةغالبلا يف ثحبلل عادبإلاو سيسأتلاو نيودتلا ةلحرم :يناثلا لصفلا
 0 مب تدمج ١ ا ما ا و ور زاجعإلاو

 ا ا ا ا :ديهمت
 + زاجعإلاو ةغالبلاو نايبلل لوألا سسؤملا ظحاجلا ةسردم : لوألا ثحبملا
 0 زاجعإلل يناثلا سسؤملا ينالقابلا ةسردم : يناثلا ثحبملا
 #١٠ ةغالبلل يناثلا سسؤملا رهاقلا دبع خيشلا ةسردم : ثلاثلا ثحبملا
 ١ يرشخمزلا : زاجعإلاو ةغالبلا يف قيبطتلا ةسردم : عبارلا ثحبملا

 سا رويصص نم هذلق انو ورضع ىف جاوز يسفملا اذه نقال : ًالوأ

 ١١17 .. نينثا نيرمأب ريسفتلا اذهل ةيجهنملا ملاعملا مهأ ديدحت نكمي :ًايناث
 اا م قوم مو و ةينآرقلا ةغالبلاب يرشخمزلا ةيانع :ًاثلاث
 ا ع يغالبلا بناجلا اهيف رهظي فاشكلا ريسفت نم جذامن : :ًاعبار

 ا ل ا زاجعإلاو يرشخمزلا :ًاسماخ
 اا 0 ز ز ز ]1 1 يرشخمزلا دوهج ةصالخ :ًاسداس

 ا و لا يرشخمزلا دعب ةغالبلا :ًاعباس

 ا زاجعإلاو ةغالبلا يف مالعأل ةفلتخم دوهج : سماخلا ثحبملا

 ا ءارقلا الوأ
 و ا دم ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ :ًايناث
 ا ا ا ب ل وا ماظنلا :ًاثلا
 اذ فما م ا و عب ةبيتق نبا :ًاعبار
 00 ا اا دربملا :ًاسماخ
 ا وا ا ا زتعملا نبا :ًاسداس
 ان 1 وج و و ل شل واج لوس عندج وا رفعج نب ةمادق :ًاعباس
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 |مهني 1
 ل



 م ب م قرا م ىضرلا فيرشلا :رشع ةتس

 ل بر جب ضب فعدم رابجلا دبع يضاقلا : رشع ةعبس

 ا وو جو سلا نر وما يناوريقلا قيشر نبا : رشع ةعست

 00000000 يجافخلا نانس نبا :نورشع

 مل قا علل يدادغبلا رديح نب دمحم : نورشعو دحاو

 0001 وينكلا نبا يذلا ءايعا ذر روشعو ناتأا

 010000000000 ذقنم نب ةماسأ :نورشعو ةثالث

 ةيديعقتلا يكاكسلا ةسردم : لوألا ثحبملا

 ةيعابتالا ينيوزقلا بيطخلا ةسردم : يناثلا ثحبملا

 ةيئايحإلا يبيطلا مامإلا ةسردم : ثلاغلا ثحبملا

 ةعماجلا يطويسلا ةسردم : عبارلا ثحبملا

 زاجعإلاو ةغالبلا يف مالعأل ةفلتخم دوهج : سماخلا ثحبملا

 000 ريسفتلاو ةغالبلا يف ةيملعلا يزارلا دوهج :ًالوأ
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 يلي سنع <"



 0 يرصملا عبضإلا يبأ نبا دوهج :ًايناث

 0 مالسلا دبع نب نيدلا زع :ًاثلاث

 ا م يبطرقلا مامإلا :ًاعبار

 ا قا خلا افك لقبا ان لفات وق يلو ينجاطرقفلا مزاح دوهج :ًاسفاخت

 واما سم دل يسال يواضيبلا يضاقلا :ًاسداس
 5 ا يناجرجلا يلع نب دمحم دوهج :ًاعباس

 اخ ةجحووم وجع عما ادعت : يولعلا ةزمح نب ىيحي دوهج ءاتماث

 0 كسا هاج ف تاو نطور ونا 1 15 جب 5 ىسلدنألا نايح ىبأ دوهج :ًاعسات

 د ا و ةئيدحلا ةضهنلا ةلحرم :عبارلا لصفلا

 27 ا ولا ولا باح مجرا حيرجل « كانومت

 ا زاجعإلا ملعل ثلاثلا سسؤملا يعفارلا ةسردم :لوألا ثحبملا

 5300 روشاع نب رهاطلا دمحم :ةغالبلاو قوذلا ةسردم : يناثلا ثحبملا

 5000 بطق ديس :ينفلا ريوصتلاو بدألا ةسردم : ثلاثلا ثحبملا

 00 لالظلا ريسفت يف بطق ديس جهنم :ًالوأ

 010 ىملعلا ريسفتلا نم فقوملا :ًايناث

 100 ءامدقلا نويغالبلاو بطق ديس :ًائلاث

 31 9 نآرقلا مهف لحارم :ًاعبار

 ل ةيغالبلا تاحلطصملاو بطق ديس :ًاسماخ

 0 ا زاجعإلا نم فقوملا :ًاسداس

 ا ةرقبلا ةروس يف مدآ ةصق لوح لالظلا نم جذومن :ًاعباس

 000 ةغالبلا يف ةديدج تاهاجتا : عبا رلا ثحبملا

 ا ةديدج ةلح ىف ةيكيسالك تاسارد :الوأ

 يا ل يمشاهلا ديل ةغالبلا رهاوج- ١

 ا/

 ل



 ا بسط ماو ا عمد يغارملل ةغالبلا مولع"

 ٠ نيمأ ىفطصمو مراجلا يلعل ةحضاولا ةغالبلا 200000

 00000 ةنابط يودب روتكدلل ةيبرعلا ةغالبلا مجنعم - 5

 اا فا و وسال ديدج جهنم قفو ةيغالب تاسارد :ًايناث

 وت م ةيبرعلا ةغالبلا سرد ىلع ذخآم لوح لودج :ًاثلاث

 00 ااا 00 ةغالبلا نع عافد

 0 لا ل نيقيرفلا نم انفقوم

 ا ع ؟ةيبرعلا ةغالبلا ثحابم روطن فيك :ًاعبار

 2 زاجعإلا يف ةددعتم تاهاجتاو دوهج : سماخلا ثحبملا

 هك واسوا نوركفمو ءاملع :لوألا مسقلا

 يف نافرعلا لهانم) :هباتك يف يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم :ًالوأ
 1 (نآرقلا مولع

 1011 ]زب ( نآرقلا يف

 وساخن طمس وقال نويت يلوخلا نيمأ :ًاثلاث

 4٠١ .... (نآرقلا زاجعإ لخادم) :هباتك يف ركاش دمحم دومحم :ًاعبار

 1 ا لماما جب ىنايبلا زاجعإلاو ئطاشلا تنب :ًاسماخ

 قالا تارا معن: هناك ىف ىرازرعشلا نر همكم اسدانن

 عئاور نم) :هباتك يف نطو فاطم 0 لهم. 5: اعبابس

 ا اا و (نآرقلا

 00000000 00 نويميداكأ نوثحابو باتك : يناثلا مسقلا

 00 (نآرقلا زاجعإ) :هباتك يف بيطخلا ميركلا دبع :ًالوأ
 475 .. (ينايبلا ميركلا نآرقلا زاجعإ) :هباتك يف فرش يفنح .د :ًايناث

 ينايبلا زاجعإلا) :هباتك يف مساق فسوي دمحأ دمحم .د :ًاثلاث

 ف ومر (هروسو ميركلا نآرقلا تايآ بيترت يف
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 ىف ىنايبلا زاجعإلا) :هباتك ىف يرضخلا نيمألا دمحم .د :ًاعبار

 0 ل ل ا (ظافلألا غيص

 يوغللا زاجعإلا) : هباتك ىف ىفطصم نسح ديسلا دومحم ايفا

 م و دعم (ةينارقلا ةصقلا ىف

 نفلا نيب نآرقلا ةغالب) :هباتك ىف رماع دمحأ ىحتف .د :ًاسداس

 0 ل (خيراتلاو

 يف نايبلا) :هباتك يف يدلاخلا حاتفلا دبع حالص .د :ًاعيرانم
 ا ل را (نارقلا زاجعإ

 00 (ةدلاخلا ةزجعملا تانيب) :هباتك يف رتع نسح .د :ًانماث

 12 (نآرقلا زاجعإ ةركف) : هباتك يف يصمحلا ميعن :ًاعسات

 ةيضق) :هباتك يف ةفرع يطعملا دبع زيزعلا دبع .د :ًارشاع

 م ا ا و وع د أل .....0 . (ينارقلا زاجعإلا

 زاجعإ يف ثحابم) :هباتك يف ملسم ىفطصم روتكدلا :رشع دحأ

 00000 ا . (نآرقلا

 يف ميركلا نآرقلا عم) :هباتك يف ملاس دمحم داشر .د :رشع انثا

 0 را ال هون وجاب ناب 1 . . (يوغللا هزاجعإ

 مظن يف زاجعإلا) : هباتك يف نوخيش ديسلا دومحم .د :رشع ةثالث
 1ش 0000000 . (نارقلا

 :هباتك يف باوتلا دبع دمحم نيدلا حالص .د .أ :رشع ةعبرأ

 . . (نآرقلا زاجعإ لوح ةيبدأو ةيدقن تاسارد يبدألا دقنلا)

 يف زاجعإلا رس) :هباتك يف يسيقلا عينم هللا ةدوع .د :رشع ةسمخ

 00 . ( دحاو يوغل لصأ نم ةقتشملا غيصلا عيونت

 :هباتك يف نيدباع رسيلا وبأ دمحم خيشلا بيبطلا :رشع ةتس

 000 (زاجعإلا تايآ ىف زاجيإلا)

 2000 (يمالسإلا نيدلا حور) : هباتك يف ةرابط فيفع : رشع ةعبس

 ظظ

 حا
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 لمه كبأ 0
0 



 00000 يملعلا زاجعإلا يف تاسارد : ثلاثلا مسقلا
 54 زاجعإلا نم ةفلتخم هوجو يف تاسارد :عبارلا مسقلا

 ل ا ا ل ةمتاخلا

 5 و ا عجارملاو رداصملا

 ل ا و بتكلا :ًالوأ

 وت ب سحونتسك ارم اما ا او لا تايرودلا :ًايناث

 ما ا تا و ا اس ب لا فلؤملا راثآ نم

 1 ا ل ا ا الا تاعوضوملا سرهف

 هولا سزغ 7



 (ةيتاذلا ةريسسصسلا

 ريجنز تعفر دمحم روتكدلل
 ااا 117.50 2.ءمر» :تنرتنألا ةكبش ىلع عقوملا

 2010131246 م( ة)].«م :ينورتكلإلا ديربلا
 7316939 كرحتم .نامجع 21474 :ب ص

 ةماع تامولعم :الوأ
 ريجنز دمحأ تعفر دمحم : الا
 ,ةيبرعلا ةغللا :ماسلطعلا صصختلا
 .دقنلاو ةغالبلا : قيقدلا يملعلا صصختلا
 (كراشم ذاتسأ) .ةاروتكدلا ةيمكلا ةجردلا
 .يعماج ذاتسأ :ةميالحلا ةنهملا

 ,م1-11-1959 :هليملا خيرات
 ,ةيروس ؛ءابهشلا بلح :داليبملا ناكم
 ,.ةيروس :ةي لاصألا ةيسنجلا
 .ايندلا ةايحلا ةنيز مه دالوأ ةعبرأ يدلو ءجوزتم :ةيعامتجالا ةلاحلا
 :ةييسيلاعتلا لحارملا :ايناث
 .م1977 «يملعلا مسقلا ءايروس نم ةماعلا ةيوناثلا -1
 :م1985 :ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج نم ءبدألا مسق «ةيبرعلا ةغللا يف سويرولاكبلا -2
 م1990 ءىرقلا مأ ةعماج نم هدقنلاو ةغالبلا مسق «ةيبرعلا ةغللا يف ريتسجاملا -3
 .م1995 «ىرقلا مأ ةعماج نم «دقنلاو ةغالبلا مسق ؛ةيبرعلا ةغللا يف ةاروتكدلا -4
 تار للا ءاثلاث

 . (م 1992-1993 ) :نيتنس ةدم «نينبلل ةصاخلا ةدج سرادم يف سردم -1
 .(م1998 - م1996)ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف دعاسم ذاتسأ -2
 .(م2002 - م1998) ايجولونكتلاو مولعلل نامجع ةعماج ةكبش يف دعاسم ذاتسأ -3
 .مويلا ىتح م2002/2/3 نم ةعماجلا سفن يف كراشم ذاتسأ -4
 ةيملعلا ةلطنأألا :اعبار

 سويرولاكبلا يتلحرمل ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةيبرعلا ةغللا مسقب رضاحم -1
 .ريتسجاملاو

 .روكذملا مسقلاب ريتسجام لئاسر ةئالثل شقانمو فرشم 2

 .م2004 ىتح يبظ وبأ رقم «نامجع ةعماج يف «ةيبرعلا ةغللا مسق قسنم -3
 .تاقوألا ضعب يف مالعإلا ةيلكو ةيبرتلا ةيلك نع ةباينلاب ليكو -4
 .امكحم اثحب 24و ءاباتك 13 رشن -5
 .ةينورتكلإلا عقاوملا ضعبو «تالجملاو فحصلا يف لاقمو ثحب 100 نم رثكأ رشن -6
 اضيأ ةيعامتجالاو ةيركفلا ثوحبلاو حرسملاو ةصقلاو رعشلا بتكي -7
 .ةيملع تارمتؤم 8 رضح -8
 :ةعوبطملا بتكلل نومدقملاو نوكزملاو نوفرعملا :اسماخ

 ريدم بئان فيلخ فيطللا دبع .د .أ «ناولع هللا دبع .د «قباس ديسلا . أ ءيواطنطلا يلع ا
 دبع .د .أ .مالسلا دبع خيش دمحأ .د .أ «تجهب ىفطصم دهاجم .د .أ هفيرشلا رهزألا ةعماج
 .يتورادلا هللا ضوع ءد .ةدوجاب نسح .د .أ .يناعلا راهقلا

0 
 | زيمج ساي

 ولاربلسازغ



 باتكلا اذه

 اذه ف دوهجلاو لاوقألاترثك املو

 اذه ب ةفلؤملا بتكلا ف ناكو :بابلا
 :لخادتو وشحو :؛ليوطتو راركت بابلا

 اذه # ليق ام صخلأ نأ تبيبحأ

 ًايعارم هبذهأو هبترأ نأو ءبابلا

 ةزيكر نوكيل كلو ؛:يخيراتلا جهنملا
 ةغ البلا باب 2 ًاديدج فيضي نأ دارأ نمل
 فرعي مل نمل ديدج الف زاجعإلاو

 هنظي يأرب ءرملالوقي دق ذإ؛ميدقلا

 وأ ماع فلأب هلبق ليق دقو اديدج

 اديدج ينبي نأ دارأ نمف هيلعو ,ديزي

 امب ملي نأ هل دب الف :ملعل ناديم غش
 ةغالبلا خيرات ناك املو ... :الوأ هلبق ليق

 ةيبرعلا مولع ةيقبك زاجعإلاب أطبترم
 جمد تيأر دقف «بدأو دقنو وحن نم

 .دحاو ثحب  نيخيراتلا


